
---- No dia 1>é" ~OL-1"O do mês de C)ch-tJ 13 ó2-O do ano de dois mil e

1'~, na freguesia de <:?oVc úA-:5 , deste concelho da Póvoa

de Lanhoso, reuniu a Assembleia de Freguesia, a fim de dar cumprimento ao

preceituado no n.? 2 do art° 24° da Lei n.? 169/99, de 18 de Setembro.---------------

--- Presidiu à reunião o cidadão que encabeçava a lista mais votada, Senhor

t1A~c/e( <E~TIf-.s Fe-f/\YAJac-:S ,chamando para secretariar,
os Senhores: ;!o5(Ç ~r(Ç A-P-..A c:.(JO. pc YQuSf4 e

cx&4 ~é Jec<? ~ O~~KA w-&I&J ee <Q&c.(íU/6C .------------

----- Aberta a reunião pelo Senhor Presidente, às geYl.(g~ verificou-se, pela

chamada a que se procedeu, estar presente a maioria dos membros desta

I\ssembleia.--------------------------------------------------------------------------------~-

----- Em seguida, a Mesa da Assembleia de Freguesia deliberou justificar as faltas

dos Senhores: ----.:=============================

---- Seguidamente, verificando-se a legitimidade de poderes, nenhum membro

desta Assembleia se encontra abrangido por qualquer das inegibilidades previstas

na Lei, ficando o respectivo órgão apto a deliberar. -------------------------------------

----- Em seguida, procedeu-se à eleição do Secretário e Tesoureiro da Junta de

Freguesia, por escrutínio secreto, verificando-se o seguinte resultado: ---------------

----- Para Secretário da Junta de Freguesia:--------------------------------------------
;;Jo~ cP.r:::-u:-(' ~ A ~ '-{'do §;)E .JbC-t.$A ,com ft{/ft{ 1...0votos;

----- Para Tesoureiro da Junta de Freguesia: ------------------------------------------

A-Go..s <rX vUo Al.-vES ~dZ /1t.L/ ~ ,com .rj),•.•Pc'\~votos;

----- A Junta de Freguesia ficou assim constituída do modo seguinte: -------~--

----- Presidente: rlA=f.lt/EL f=(Zf=:::C:rJ'l-B. f?QL~ftVOe;.
----- Secretário: ?fo5(f cP.t;:a;:::f'c:Ç ~<-[&? ~ ~5e1 .
----- Tesoureiro: ÁGoS <[:!:J/HO ~ ~(J4/ ItY l?t::$.
----- Seguidamente, para substituição dos elementos que ficam a fazer parte da

Junta de Freguesia, foram chamados os Senhores: -------------------------------------

t(1t-~ ~.>B ÚZ{)17;-.,r'I!O <B1vti/'p;jõ (/?:7XeJjU4 ~~c{áo
1oSé' A-t- fB5:YO ~YW~ Qé akfual C-/I(o

por serem os que se seguem na ordem da respectiva lista.------------------------------



----- Finalmente, procedeu-se à eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia,

por escrutínio secreto, ficando constituída, em face dos resultados obtidos, do

modo seguinte: --------------------------------------------------------------------------

----- Presidente: 0é.t9t4<F?"~ 1p6 Oa:if6'1:óU4 ~;e6 ~
t1~Â G-tA.~5P{ &/lA..U/v''f( o <B~J'f;/ ~

----- 1° Secretário d];--:r-- >( r-;;t;; 1l..o4 ~ &R~,,;:&o

»:

----- 2° Secretário 10% ~fg:/O 5I4t1<tõ> dK ClArfU/AU!O-

----- E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada
C\E~/pI/& e v:J;y1?;

esta reunião às ~..-=:.---- horas, da qual, para constar, se lavrou a presente acta ----


