Acta número um/dois mil e nove
Aos vinte e nove dias de Outubro de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas, no
edifício sede desta autarquia, em conformidade com os números um e dois do artigo oitavo do
Decreto-lei número cinco de dois mil e dois de onze de Janeiro, reuniu sobre a presidência de
Balbina Maria Pereira da Silva Dias Pimenta, na qualidade de cidadã que encabeçou a lista mais
votada na freguesia, nas eleições autárquicas de onze de Outubro, a Assembleia desta
freguesia, no próximo quadriénio, que acaba de ser instalada, nos termos legais, pela
Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, Anabela de Sousa Pereira.
Aberta a sessão verificou-se estarem presentes também os seguintes eleitos: Manuel
Francisco Lopes Pinto, Anabela de Sousa Pereira, João Alexandre Teixeira Marques, Verónica
Ribeiro Costa e José Alberto Teixeira Pereira, eleitos pela Coligação Democrática Unitária; Rosa
Maria Alves Araújo Almeida, Maria Cristina Ribeiro Machado e José António Pereira de Lemos,
eleitos pelo Partido Socialista; José Francisco Pereira Campos, Fernando Manuel Faria Lemos,
Marta Maria Pereira Mendes e Adão Carlos Salgado Pereira, eleitos pelo Partido Social
Democrata.
Em conformidade com o estabelecido nos preceitos legais acima referenciados, a
Presidente da Junta, Balbina Maria Pereira da Silva Dias Pimenta, propôs a votação por lista, o
que foi aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo vinte e quatro da Lei das
Autarquias, a Presidente da Junta propôs a seguinte lista para Vogais da Junta de Freguesia:
Manuel Francisco Lopes Pinto, João Alexandre Teixeira Marques, Verónica Ribeiro Costa e José
António Pereira de Lemos. Após a votação, por escrutínio secreto, apurou-se o seguinte
resultado: nove votos favoráveis e quatro votos contra.
Foi aberto um período para apresentação de listas para a eleição da Mesa da
Assembleia de Freguesia, surgindo apenas uma lista com a seguinte constituição: Presidente,
Rosa Maria Alves Araújo Almeida; Primeiro Secretário, Maria Cristina Ribeiro Machado;
Segundo Secretário: José Alberto Teixeira Pereira. Verificada a identidade e legitimidade dos
cidadãos, procedeu-se à eleição da Mesa da Assembleia. Após a votação, por escrutínio
secreto, apurou-se o seguinte resultado: nove votos favoráveis e quatro votos contra. Para a
substituição dos elementos da Junta de Freguesia, ficaram os seguintes elementos: Benvinda
Manuela Lemos Machado, João Baptista Ferreira Fontão, Maria de Lurdes Pereira de Lemos da
Silva, José Manuel Ribeiro Balinha e Marta Gabriela Cerqueira Faria.
E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão e lavrada a presente acta
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a Mesa da
Assembleia.

O Presidente

