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Aos dezanove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, pelas dez horas e

vinte minutos, imediatamente após o ato de instalação da Assembleia de Freguesia de

Infias, realizou-se a primeira reunião, presidida por Francisco Alberto Vilela Correia,

Presidente da Junta, nos termos do Artigo nono da Lei n" 169/99 de 18 de Setembro,

alterada e republicada pela Lei n" 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que verificou estarem

presentes os eleitos, cuja identidade e legitimidade foi verificada no ato da instalação.

O Presidente da Junta passou de imediato ao segundo ponto da ordem do dia, a saber,

eleição dos vogais da Junta de Freguesia, tendo apresentado uma proposta com a lista de

vogais, composta por José Artur Ribeiro Peixoto, candidato a Tesoureiro e Rosa

Cristina da Silva Faria candidata a Secretária, que submeteu a votação. --------------------

Realizada a votação, por escrutínio secreto, esta lista foi aprovada com sete votos a

favor e dois votos brancos. -------------------------------------------------------------------------

Procedeu-se em seguida à substituição do Sr. Presidente da Junta e dos dois membros

eleitos para vogais, sendo chamados os eleitos que nos termos legais deveriam ocupar

os seus lugares, procedendo-se depois à verificação da sua identidade e legitimidade;

são eles os seguintes: --------------------------------------------------------------------------------

Carlos Filipe Mendes Alves Sousa, CC n." 11233252 8 ZZ6, válido até 07/04/2016;-----

Femanda Manuela Pinto Ferreira, CC n." 094361185 ZZ9, válido até 03/07/2014;-------

Ângela Fátima Ferreira Femandes Teles Pereira, CC n.? 10938229 3ZZ2, válido até

16/08/2018; --------------------------------------------------------..:----------------------------------

Estes membros ocuparam de imediato os seus lugares na Assembleia.----------------------

Seguidamente o Presidente da Junta deu início ao ponto três da ordem de trabalhos,

eleição da mesa da assembleia, colocando à deliberação da assembleia, por nada estar

previsto no regimento, se esta eleição deveria ser uninominal ou através de listas.-------

Realizada a votação, foi decidido, com sete votos a favor e duas abstenções, que a

eleição da mesa da assembleia seria feita através de listas.------------------------------------

Foi apresentada uma só lista, composta por José António de Azevedo Pacheco,

candidato a Presidente da Assembleia, Domingos da Costa Almeida, candidato a I?

secretário e Helena Isabel de Sousa Alves, candidata a 2° secretário. ------------------------

Realizada a votação, por escrutínio secreto, esta lista foi aprovada, com sete votos a
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favor e duas abstenções.-----------------------------------------------------------------------------

Terminado o apuramento, o Presidente da Mesa e os Secretários eleitos tomaram posse

dos seus lugares, tendo o Presidente da Junta se congratulado pelo modo como decorreu

a parte da assembleia a que teve a honra de presidir. ------~-~----------------------------------

Instalada a Mesa da Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente da Assembleia tomou a

palavra e dirigiu umas breves palavras de saudação a todos os presentes, após o que se

passou ao ponto quatro da ordem de trabalhos, a saber, intervenções. -----------------------

Usaram da palavra a Dra. Dora Gaspar, Vereadora da Câmara Municipal de Vizela e o

Dr. Victor Hugo Salgado, Vice-Presidente e Vereador da mesma Câmara, que, em nome

do Município, apresentaram os seus cumprimentos aos órgãos agora eleitos, e

manifestaram a sua disponibilidade e vontade para colaborarem com a Junta de

Freguesia para o progresso e desenvolvimento da freguesia de Infias. ----------------------

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa encerrou a sessão, tendo sido lavrada

que vai ser assinada pela Mesa da Assembleia. ---------------------- ---------


