
Sessão Extraordiniria da Assembleia de Freguesia

----- Aos dezassete dias do mês de Abril de dois mil e doze, na freguesia de São Caetano

e no edificio sede da Junta de Freguesia, onde se encontrava o Sra. Helena Maria de

Melo Garcia Silva, Presidente da Assembleia de Freguesia, compareceram

pessoalmente todos os membros da Assembleia de Freguesia, para eleição de vogal para

a Junta de Freguesia, devido ao pedido de renúncia ao mandato de Presidente da Junta,

apresentado pelo Sr. Fernando António Correia Prata Evangelho que ocoÍre por via da

incompatibilidade do exercício simultâneo de funções de dirigente no Município da

Madalena e de autarca na Freguesia de São Caetano, cm conformidade com o disposto

no artigo vigésimo nono, al. B e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e

nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção dalei número cinço A

barra dois mil e dois, de onze de Janeiro.

VeriÍicados que foram os poderes de cada um dos presentes, o Senhor Dérçio Paulo

Goulart Ferreira, já na qualidade de Presidente da Assembleia de Freguesia, concedeu

um curto espaço de tempo para apresentação de listas para eleição do Vogal da Junta de

Freguesia. Foi apresentada apenas uma lista pelo Partido Social Democrata, designada

de Lista { composta pela Senhora Helena Maria de Melo Garcia Silva. --

Passou-se â votação por escrutínio secreto, sendo a referida Lista A eleita

(quatro votos a favor e três abstenções) ------:--
-------De imediato procedeu-se à substituição do elemento açima. De seguida e por

ordem de sucessão na lista do Partido Social Democrata, o Senhor Manuel Adelino

Fontes de Melo, portador do cartão de cidadão número 06253315 tomou posse como

Vogal na Assembleia de Freguesia, pelo facto do sucessor legal, o Senhor Josó Mário

Fontes ter apresentado uma carta de renúncia ao mesmo cargoi

Cumpridas que foram as formalidades legais, o Seúor Presidente da Assembleia

concedeu novamente um curto espaço de tempo para a apresentação de listas paÍa a

eleição da nova Mesa da Assembleia de Freguesia. Foi apresentada apenas uma lista

pelo Partido Social Democrata, designada de Lista A" composta pelos senhores: Dércio

Paulo Goulart Ferreira, Presidente; Vera Monica Silveira Nunes, Primeiro Secretário e;

José Augusto Dutra, Segundo Secretário.

----- Passou-se á votação por escrutínio secreto, sendo a referida Lista A eleita por

por malona

maioria (quatro votos a favor e três abstenções).



---- Substituída a mesa pelos novos eleitog foi declarada investida nas suas funções

pelo que se considerou instalada

---- Nada mais havendo a tratar, para os devidos e legais efeitos se lawou a presente

acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada portodos os eleitos presentes.
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