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Assembleia Municipal  
      

ATA N.º0001/XII/2017 

1ª Reunião de Funcionamento 

24/10/2017 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e dezassete, pelas vinte e duas horas e cinquenta 
minutos, no Salão da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Moita, realizou-se a primeira 
reunião de funcionamento da Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem do Dia: 
 
 
Ponto Único - Eleição da Mesa da Assembleia Municipal 
 
 
Estiveram presentes os membros da Assembleia Municipal que tomaram posse no ato de instalação 
realizado anteriormente, conforme consta da respetiva ata assinada por todos. 
 
 
O cidadão que encabeçou a lista mais votada, João Manuel de Jesus Lobo, deu início à reunião. Por 
consenso da Assembleia Municipal recentemente instalada, constitui-se uma mesa “ah doc”, com os 
seguintes secretários: 
 
Eurídice Maria de Sousa Pereira – PS 
António Augusto Jordão Chora – BE 
 
 
Foi então proposto à Assembleia Municipal que a apresentação de propostas para a constituição da Mesa 
fosse por meio de lista em vez de uninominal, o que foi aprovado por unanimidade. 
 
Nessa sequência deu entrada uma única lista apresentada pela CDU: 
 
Lista Única: 
Presidente – João Manuel de Jesus Lobo 
1.ª Secretária – Mónica Alexandra da Silva Vilhana Ribeiro 
2.º Secretário – João Daniel Baião de Brito Apolónia 
 
 
Seguidamente passou-se à votação, por escrutínio secreto, tendo sido obtido o seguinte resultado: 
 
Lista A -  18 votos a favor 
Nulos -    0 votos 
Brancos -  13 votos 
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Na sequência da eleição anterior, a Mesa da Assembleia Municipal da Moita ficou com a seguinte 
composição: 
 
Presidente – João Manuel de Jesus Lobo 
1.ª Secretária – Mónica Alexandra da Silva Vilhana Ribeiro 
2.º Secretário – João Daniel Baião de Brito Apolónia 
 
 
Findo este período, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal anunciou que a Assembleia Municipal 
deverá reunir ordinariamente no dia 17 de Novembro, pelas 21 horas, no Salão Nobre do Edifício Sede do 
Município, a confirmar com o envio da respetiva convocatória. 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão, eram vinte e três horas e zero minutos do dia 
vinte e quatro de outubro de 2017. 
 
 

O Presidente 
 
 
 
 

Os Secretários 
 


