ACTA N.º 1 DE 23 DE OUTUBRO DE 2009
---Ao vigésimo terceiro dia do mês de Outubro do ano de dois mil e cinco, na Freguesia
de Delães, na Sede da Junta de Freguesia, de acordo com o determinado no n.º 1 e
seguintes do art. 9.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, reuniu sob a presidência do
Sr. MANUEL AZEVEDO DA SILVA, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista
mais votada na freguesia nas eleições do passado dia 11de Outubro, a Assembleia de
Freguesia para o quadriénio de 2009/2013, cuja instalação acaba de ter lugar. ---------------Aberta a Assembleia pelo primeiro elemento da lista mais votada, estavam nela
presentes os membros seguintes: --------------------------------------------------------------------Pela lista do Movimento Independente por Delães os Srs.: MANUEL AZEVEDO
DA SILVA, ABÍLIO MANUEL DA COSTA DINIS, CARLA LUÍSA PACHECO
GONDAR, HUGO RICARDO ARAÚJO MENDES, BERNARDINO MANUEL
MIRANDA PERLITEIRO, CLAÚDIA DANIELA MONTEIRO DA COSTA E SILVA
E CARLOS MANUEL CAMPOS TELES DOS SANTOS. -------------------------------------Pela lista do Partido Socialista, os Srs.: MARIA JOSÉ FERNANDES BARBOSA E
NARCISO CARDOSO DA CUNHA PEREIRA. -------------------------------------------------Verificadas as presenças, o Sr. MANUEL AZEVEDO DA SIVA, declarou que de
acordo com o estabelecido legalmente, se ia proceder à eleição dos dois vogais - que
hão-de ser o Secretário e o Tesoureiro da Junta de Freguesia, de que ele será presidente,
face à eleição geral citada, de acordo com o art. 24.º da mesma Lei.
---Tendo previamente a assembleia deliberado que a eleição dos dois vogais da junta
seria feita por Lista, foi suspensa a reunião por cinco minutos, a fim de serem
apresentadas listas. ----------------------------------------------------------------------------------Passado aquele tempo, verificou-se ter sido apresentado apenas uma lista, que foi
designada de A (com os nomes de ABÍLIO MANUEL DA COSTA DINIS E CARLA
LUÍSA PACHECO GONDAR). ----------------------------------------------------------------------Distribuídos, então, os boletins de voto, e no prosseguimento da reunião, cada eleitor
nele indicou o seu sentido de voto, e de seguida procedeu-se à votação, com introdução
no recipiente próprio dos votos devidamente dobrados.----------------------------------------
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---Depois de procedida a votação secreta, contaram-se os boletins de voto introduzidos
na urna, num total de nove, verificando-se o seguinte apuramento: LISTA A, obteve sete
votos a favor e duas abstenções. ---------------------------------------------------------------------Nestas circunstâncias, foram considerados eleitos para vogais da Junta de Freguesia,
os cidadãos, Srs., ABÍLIO MANUEL DA COSTA DINIS E CARLA LUÍSA PACHECO
GONDAR. -----------------------------------------------------------------------------------------------Posto isto, estes dois eleitos foram dispensados dos trabalhos desta reunião, por
terem passado a fazer parte da Junta de Freguesia, sendo por isso chamados à
efectividade de funções para os substituir, dois membros suplentes prévia e devidamente
convocados para esta reunião. Foram eles: os Srs. JACINTA LÚCIA DA SILVA
MARQUES DA CUNHA, Técnica de Controlo de Qualidade, residente na Rua de
Carrezedo, 28- Delães, portadora do Bilhete de Identidade n.º 3984616, e; ARMINDO
GONÇALVES DE CASTRO, Trabalhador Estudante, residente na Rua da Igreja n.º 42Delães, portador do Bilhete de Identidade n.º 9835130. ------------------------------------------Também, nos termos da Lei, procedeu-se à substituição do 1.º cidadão da lista mais
votada ou seja do Presidente da Junta, tendo sido chamado em sua substituição, o
cidadão seguinte na mesma lista, o Sr. FRANCISCO JOSÉ NOGUEIRA
GONÇALVES, Cont. Produção e Planeamento, residente na Rua do Pimenta n.º 75 –
Delães, portador do Bilhete de Identidade n.º 7678625. ------------------------------------------Com esta chamada estava de novo completa a Assembleia de Freguesia, e chegado o
momento de eleger a mesa da Assembleia cuja composição, conforme a lei, é a seguinte:
Presidente, primeiro e segundo Secretários. --------------------------------------------------------Para esta votação procedeu-se de igual forma à eleição dos membros da Junta e
verificaram-se os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------A Lista A, única lista apresentada, que propunha para Presidente o Sr. HUGO
RICARDO ARAÚJO MENDES, para primeiro Secretário a Sra. CLAÚDIA DANIELA
MONTEIRO DA COSTA E SILVA e para segundo Secretário a Sra. JACINTA LÚCIA
DA SILVA MARQUES DA CUNHA, obteve sete votos a favor e duas abstenções.
---A mesa ficou assim constituída: Presidente, o Sr. HUGO RICARDO ARAÚJO
MENDES; primeiro Secretário, a Sra. CLAÚDIA DANIELA MONTEIRO DA COSTA E
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SILVA e; segundo Secretário, a Sra. JACINTA LÚCIA DA SILVA MARQUES DA
CUNHA --------------------------------------------------------------------------------------------------Eleita a Mesa o novo Presidente assumiu as suas funções, em substituição do 1.º
cidadão da lista mais votada ou seja do Presidente da Junta que até aí tinha presidido aos
trabalhos, para comunicar que nos termos legais e ainda na presente reunião deveria ter
lugar a análise e aprovação do Regimento, o que, na sua opinião, lhe parece um pouco
difícil, na medida em que os membros desta Órgão não dispõem de elementos seguros
para o efeito. Determinando a Lei - citado Art.º 9.º, n.º 6 -, que enquanto não for
aprovado o Regimento, continuará em vigor o anteriormente aprovado, o Sr. Presidente
propôs que o Regimento em vigor seja distribuído por todos os membros da Assembleia
para apreciação na próxima reunião. ----------------------------------------------------------------Submetida à votação, a proposta, foi aprovada por unanimidade.---------------------------E por nada mais haver a tratar nesta primeira sessão de Assembleia de Freguesia, o
Presidente da mesma deu-a por encerrada, eram vinte e duas horas, sendo lavrada esta
acta que vai ser assinada pelo Presidente e por mim primeira Secretária que a redigi e
ainda pela segunda Secretária. --------------------------------------------------------------------______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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