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No dia 22 de junho de 2022 teve lugar a reunião de instalação da 17.' Comissão

Nacional de Eleições, a seguir à tomada de posse de acordo com o previsto no n.o

2 do artigo 2.o do Regimento, na Assembleia da República, sob a presidência do

Juiz Conselheiro José Vítor Soreto de Barros e com a presença dos vogais

Fernando Anastácio, Vera Penedo, Fernando Silva, Frederico Nunes, João

Almeida, Gustavo Behr, Joaquim Morgado, Carla Freire e Sérgio Gomes da Silva.

A reunião teve início às 11 horas e 30 minutos e foi secretariada por mim,

Frederico Nunes, Secretário ad hoc nos termos dos n."s 1 e 2 do artigo 22." do

Código de Procedimento Administrativo.

O Presidente deu as boas vindas e fez votos de um trabalho profícuo no decurso

do presente mandato, dando corpo ao que a sociedade espera da Comissão,

tendo de seguida conduzido a reunião com a ordem de trabalhos constante do

artigo 2." do Regimento.

L. Reuniões ordinárias

A Comissão deliberou, por unanimidade, manter a realízaçáo das sessões

ordinárias à terça-feira, pelas 10h30m.--

2. Reuniões CPA

A Comissão deliberou, por unanimidade, manter a realízação das reuniões da

Comissão Permanente de Acompanhamento à quinta-feira, pelas 14h30m.------

*

22-06-2022



ATA N." I /CN E/XVI I / Pá9. 2 de 3

ffi(n,
coMrssÃo NAC|0NAL DE ELHÇÔES

3. Revisão do Regimento

A Comissão deliberou, por unanimidade, agendar este assunto para uma reunião

futura, ficando os vogais de, entretanto, remeter as sugestões que entenderem. -

4. Designações para os caÍgos previstos no n.o 3 do artigo 1." do Regimento

Após troca de impressões acerca do exercício dos cargos de substituto do

presidente, administrador do sítio e secretário da Comissão e por proposta do

Presidente, a Comissão entendeu, por unanimidade, manter, transitoriamente, os

atuais vogais que os vêm exercendo (Vera Penedo para os dois primeiros e João

Almeida para o último)

Na ausência de porta-voz, deliberou designar, também com caráter transitório, o

vogal João Almeida

Quanto aos delegados da CNE nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

foi deliberado, por unanimidade, apurar da disponibilidade dos Senhores Juízes

de Direito, Dr. José Emanuel Guimarães Freitas e Dr.u Susana Rute Torrão

Ferreira Cardoso Cortez, para prosseguir no exercício dos cargos e, em caso

afirmativo, solicitar autorização ao Conselho Superior de Magistratura para a

Comissão os reconduzir

*

O Senhor Presidente ouviu, ainda, os Membros quanto à recondução da Sr.u Dr.u

Ilda Rodrigues no cargo de Coordenadora dos Serviços de Apoio à CNE, tendo

obtido a concordância unânime. A designaçáo, a formalizar nos termos legais,

produz efeitos a partir desta data.

*

A Comissão tomou conhecimento do convite da Fundação Calouste Gulbenkian

Para que se faça representar na mesa redonda "Building an Inclusive Public
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Sphere in the Wake of Pandemic: Strategies to Strengthen Diversity in Political

Institutions", que decorrerá no próximo dia 24 dejunho.

A Comissão deliberou, por unanimidade, fazer-se representar por João Almeida.

Por fim, a Comissão entendeu que a próxima reunião plenária, de 28 de junho,

terá início, excecionalmente, às 13h30m, a fim de garantir a presença de todos os

membros, e realizar-se-á em sistema misto, presencial e por videoconferência.

Mais determinou que não terá lugar a reunião da CPA de amanhã.

Nada mais havendo a tratar foi dada esta reunião por encerrada pelas 13 horas e

15 minutos.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Frederico Nunes, Secretário ad hoc.

Qo

O Secretárío ad hoc

ú§"Njr\

Frederico Nunes
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O Presidente da

I

José Vítor Soreto Barros


