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Ao vigésimo sétimo dia de janeiro do de dois vinte, pelas vinte e uma horas, por
convocatória individual de vinte e três de j de dois mil e vinte e edital afixado na mesma data,
realizou-se uma sessão extraordinária da Assem de Freguesia de Vermoil, no Salão Nobre da Sede
da Junta de Freguesia de Vermoil , com a presença de todos os convocados, que em baixo assinam a
presente ata.

I. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Substituição do Presidente da Juntao nos termos e para os efeitos do disposto na alínea
a) do n.o I do artigo 29"e do n.o I do artigo 79" da Lei n.o 169199, de 18 de setembro;
Por óbito do Presidente da Junta de Freguesia Carlos José Mendes dos Santos procedeu-se,
nos termos do artigo n.o 79 da Lei n.' 169199 de l8 de setembro, à tomada de posse do novo
Presidente da Junta de Freguesia Daniel Brito Ferreira que assumiu o cargo, proferindo a
frase: "Eu abaixo assinado afirmo por minha honra cumprir solenemente asfunções que
me são confìadas".

2. Eleição do vogal, sob proposta do Presidente da Junta substituto, nos termos e para
os efeitos do disposto no n.o I do artigo 9o, tr.o 2 do artigo 24o ena alínea b) do n.o I do
artigo 29" da Lei n.o 169199, de 18 de setembro.
Procedeu-se ao escrutínio secreto, nos termos do n.o 1 do artigo 1 1o da Lei 169199 de l8 de
setembro, entre os membros presentes à eleição do vogal pata a Junta de Freguesia, sob
proposta do presidente da Junta (Documento A), tendo sido colocada à votação. Após a
votação, verificou-se que se encontravam nove boletins, tantos quantos os membros que
votaram, dando o seguinte resultado: nove votos a favor do documento A. Em face deste
resultado Pedro Emanuel Gameiro Pataco, casado, de 40 anos de idade, comercial, portador
do documento de identificação no 1T548125, residente na Rua Principal, 152 - Matos da
Ranha - Vermoil, empossou o mesmo, tendo de seguida sido chamado a assinar o termo de
posse e a ocupar o respetivo lugar no executivo da Junta de Freguesia. Seguidamente,
procedeu-se à substituição do membro da Assembleia eleito para a Junta de Freguesia. O
Presidente da Assembleia de Freguesia informou que o eleito a seguir na lista do PSD era
Paulo Jorge Ferreira Gameiro, solteiro, de 42 anos de idade, eletricista, portador do
documento de identificação 11041309, residente na Estrada Nacional I,no 44 - Outeiro da
Ranha, 3105-405 Vermoil, que após ter sido convocado informou a sua disponibilidade
para assumir o cargo, tendo o mesmo sido empossado e assinado o termo de posse. Ficam
assim estes dois órgãos devidamente empossados de acordo com os termos legais e plenos
dos seus poderes para o exercício das suas funções. Nada mais havendo a tratar, para.

constar, lavrei a presente ata, que foi aprovada por unanimidade e por minuta, a qual vai
ser assinada e rubricada por todos os intervenientes, tendo os intervenientes que foram
agorainvestidos, Pedro Emanuel Gameiro Pataco e Paulo Jorge Ferreira Gameiro, proferido
a frase, no momento da assinatvÍa: " Eu abaixo øssinado afirmo por minha honra cumprir
solenemente as funções que me são confiadas. "
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