
Ata da instalação da Assembleia de

Freguesia de São Caetano do Concelho da

Madalena. -

----- Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mrl e treze, nesta localidade de

São Caetano e no edifïcio sede da Junta de Freguesia, onde eu, Helena Maria de Melo

Garcia Silva, Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, me encontrava,

compareceram, paÍa, de conformidade com o disposto nos números um e dois do artigo

oitavo da Lei número cento e sessenta e nove de dezoito de setembro, se proceder à

instalação da Assembleia de Freguesia de São Caetano deste concelho, os cidadãos. Ana

Isabel Rodrigues da Costa - Cartão de Cidadão número 12642663; Dércio Paulo

Goulart Ferreira - Cartáo de Cidadão número 12430548: José Garcia Cardoso - Cartão

de Cidadão número 08587078; João Humberto Gaspar de Melo - Cartão de Cidadão

número 06791400; Helena Maria de Melo Garcia Silva - Cartão de Cidadão número

10647567; Vera Monica Silveira Nunes Jorge - Cartão de Cidadão número 12350969; e

Lídia Maria Nvernaz de Melo - Cartáo de Cidadão número 10123300, eleitos para

aquele orgão de freguesia, por sufrágio universal e direto, em ato realizado no dia vinte

e nove de setembro de dois mil etreze.

---- Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade dos

eleitos e apos estes terem prestado o juramento legal, a Senhora Helena Maria de Melo

Garcia Silva Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, declarou-os investidos

nas suas funções do que, para constar, se lavrou a presente ata que .r'r 6pt\era Nìacla-

A. fn.\o Go.ta-- *\"r"^ , p&rao efeito designado, redigi e subscrevo e

que vai ser assinada por todos os presentes. -----------
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Ata de verificação de poderes da

Assembleia de Freguesia de São Caetano,

eleição dos vogais da respectiva Junta de

Freguesia e Mesa da Assembleia, nos

termos dos números um, dois e três do

artigo oitavo da Lei número cento e

sessenta e nove barra noventa e nove, de

dezoito de Setembro, na redacção da Lei

número cinco A barra dois mil e dois, de

onze de Janeiro. ---

---- Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e treze, na freguesia de São Caetano e

no edificio sede da Junta de Freguesia, onde se encantrava a Sra. Helena Maria de Melo

Garcia Silva, Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, compaÍeceram

pessoalmente, para, de conformidade com o disposto nos números um, dois e três do

artigo oitavo da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de

Setembro, naredacção da Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro,

os Senhores a seguir indicados: Ana Isabel Rodrigues da Costa; Dércio Paulo Goulart

Ferreira; José Garcia Cardoso; João Humberto Gaspar de Melo; Helena Maria de Melo

Garcia Silva; Vera Mónica Silveira Nunes Jorge; e Lídia Maria Alvernaz de Melo, os

quais foram eleitos por sufrágio universal, em acto realizado no passado dia vinte e

nove de setembro de dois mil e treze.

---- Verificados que foram os poderes de cada um dos presentes, a Seúora Ana Isabel

Rodrigues da Cost4 jâ na qualidade de Presidente eleita da Junta de Freguesia,

concedeu um curto espaço de tempo para apresentação de listas para eleição do

Secretánio e Tesoureiro da mesma Junta. Foi apresentada apenas uma lista pelo Partido

Social Democrata, designada de Lista Ao composta pelos Senhores Dércio Paulo

Goulart Ferreira, Secretário e João Humberto Gaspar de Melo, Tesoureiro

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

maioria (seis votos a favor e um voto branco).

----- De imediato procedeu-se à substituição dos elementos acima empossados pelos

seúores: César Nuno Evangelho Garcia, portador do cartão de cidadão número

11644560; João Manuel Nunes Fontes e; Porfirio Manuel Pinheiro Goulart portador do



cartão de cidadão número 12415184, os quais se seguiam na ordem da lista do Partido

Social Democrata, tendo-se procedido à verificação dos poderes dos mesmos.

----- Deu entrada o pedido de justificação de falta do Seúor João Manuel Nunes

Fontes, por se encontrar ausente da ilha em intercâmbio cultural, o qual foi aceite e de

acordo com o número três do artigo oitavo da Lei número cento e sessenta e nove barra

noventa e nove, de dezoito de setembro, na redação da Lei número cinco A barra dois

mil e dois, de onze de janeiro será verificada a sua identidade e legitimidade na primeira

reunião do órgão que compareça pelo respetivo presidente.

---- Cumpridas que foram as formalidades legais, a Senhora Presidente da Junta

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

Mesa da Assembleia de Freguesia. Foi apresentada apenas uma lista pelo Partido Social

Democrata, designada de Lista A, composta pelos senhores: Helena Maria de Melo

Garcia Silva, Presidente; Vera Mónica Silveira Nunes Jorge, Primeira Secretária e;

César Nuno Evangelho Garcia, Segundo Secretário.

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

maioria (cinco votos a favor e um voto branco). ----
----- Substituída a mesa pelos novos eleitos, foi declarada investida nas suas funções

pelo que se considerou instalada. ----------

---- Nada mais havendo a ftatar, para os devidos e legais efeitos se lavrou a presente

ata, que depois de lida e aprovadavai ser assinada portodos os eleitos presentes.
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