
ATA DA PRIMEIRA REUI\IIÃO EXTRAORDINÁRIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE SÃO CAETÂNO REALIZADA AOS NOVE DIAS DO MÊ,S DE

ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

---- Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, nesta freguesia, na sala de

reuniões do edificio sede da Jrmta de Freguesia de São Caetano, reuniu

extaordinariamente o Executivo, estando presentes os Senhores Vogais Ana Isabel

Rodrigues da Costa e João Humberto Gaspar de Melo, respetivamente Secretária e

Tesoureiro.

----- Aberta a reunião, uma vez que verificou haver *quórum' para o normal

horas, sendo a reunião secretariada por mim,funcionamento do Executivo, eram vinte

Ana Isabel Rodrigues da Costa-

ORDEM DO DIA

l- PEDIDO DE nnXÚXCr^l

2- ALTERAÇÃO DO HORÁRrO DE EXPEDTANTE

1 - PEDIDO DE nnmÏXCrA:

----- Presente o pedido de renúncia ao mandato do Seúor Fernando António Correia

Prata Evangelho. -----ú*--

----- O Executiüo tomou coúecimento e ddlberou convocar uma Assembleia de

Freguesia Extraordinária, nos termos do artigo 29o, b), da Lei n." 169199, de 18 de

Setembro, na redação da Lei n.o 5-A/2002, de ll de Janeiro.

2 - ALTERAÇÃO DO HORÁRrO DE E)(PEDTENTE:

--- Presente à reunião a proposta de alteração do horfuio de expediente desta Junta de

Freguesia para terças-feiras e quintas-feiras das 20h00 às 21h30.

---- O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a mesma.

--- Nada mais havendo a lrata4 o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a

presente ata, nos termos e para os efeitos consignados no número dois do artigo noventa

e dois da Lei no 169199, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei no 5-N2002, de

1 1 de Janeiro, que depois de lida emvoz ait+ vu ser assinada pela Seúora Presidente e

por todos os membros do Executivo presentes à reunião e por mimo

com funções de Secretária, que a

elaborei e escrevi.

---- De seguida foi encerrada a reunião eram vinte horas e trinta minutos. -t--r----r-.ç*--
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