
FREGUESIA DA BRANCA
Rua do Mundo Novo, n.º 1 - Laginhas

3850-576 BRANCA ALB
Tel.: 234 548 328
Fax.: 234 548 107

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

FOLHA 1

ATA N.º 1 - 2017/2021

Aos dezassete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezassete, procedeu-se á

primeira reunião da Assembleia de Freguesia da Branca, após a sua instalação.--------------------------

No seguimento do ato de instalação da Assembleia de Freguesia, esta agora presidida por

José Carlos Estrela Coelho, cidadão que encabeça a lista mais votada e com a presença de todos

os seus membros, procedeu-se á eleição dos dois vogais da Junta de Freguesia, por escrutínio

secreto e com listas uninominais apresentadas pela bancada do CDS-PP, correspondendo cada

uma aos seguintes cidadãos eleitos:------------------------------------------------------------------------------------

- Milton César Lopes Silva: 8 votos a favor;--------------------------------------------------------------------

1 voto em branco.----------------------------------------------------------------

- Daniel Aguiar da Silva Pintor: 9 votos a favor;---------------------------------------------------------------

0 votos em branco.----------------------------------------------------------

Ficando assim completa a constituição da respetiva Junta de Freguesia.-----------------------------

Ato contínuo tomaram posse, nos termos do previsto no número cinco do artigo nono da Lei

número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, com as alterações

introduzidas pela Lei cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro.---------------------------------------

Procedeu-se de seguida, à substituição dos membros do Executivo, sendo chamados os

eleitos da respetiva lista que, nos termos da lei, devem ocupar os seus lugares, procedendo-se

depois à verificação da sua identidade e legitimidade. São eles: -----------------------------------------------

- Marisa Abranches Almeida, divorciada, 38 anos, advogada, residente na Rua do Mundo

Novo, n.º 50, Mundo Novo, 3850-577 Branca, titular do C.C. n.º 11411822, válido até 2020-07-01; --

- Jorge Aurélio Silva Almeida, casado, 43 anos, técnico comercial, residente na Rua das

Presinhas, n.º 7, Laginhas, 3850-576 Branca, titular do C.C. n.º 10448938, válido até 2021-01-03; --

- Nuno Miguel Fernandes Silva, solteiro, 40 anos, empregado de hotelaria, residente na Rua

da Quinta, n.º 6, Laginhas, 3850-576 Branca, titular do C.C. 11125449, válido até 2019-08-08. -------

De seguida, procedeu-se à eleição dos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia, por

escrutínio secreto e com listas uninominais apresentadas pela bancada do CDS-PP,
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correspondendo cada uma aos seguintes cidadãos eleitos:------------------------------------------------------

- Presidente da Mesa da Assembleia:---------------------------------------------------------------------------

Sandra Margarida Pereira Marcelino: 8 votos a favor;----------------------------------------------------

1 voto em branco.------------------------------------------------

- Primeiro Secretário:-------------------------------------------------------------------------------------------------

Eugénia Liliana Rios Viegas: 9 votos a favor;---------------------------------------------------------------

0 votos em branco.----------------------------------------------------------

- Segundo Secretário:------------------------------------------------------------------------------------------------

Carlos Manuel Almeida Silva: 8 votos a favor;---------------------------------------------------------------

1 voto em branco.-----------------------------------------------------------

Assim, ficou a Mesa da Assembleia de Freguesia constituída desta forma, tendo de imediato

ocupado os lugares respetivos. ------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de

Freguesia, José Carlos Estrela Coelho, e ao representante do PSD, para breves intervenções,

assim como a própria dirigiu umas breves palavras ao Executivo agora empossado em funções e

ao público presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a presente sessão, pelas vinte e duas

horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser

assinada nos termos da lei.------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa: ________________________________________________________

A Primeira Secretária: ________________________________________________________

O Segundo Secretário: ________________________________________________________


