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ATA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

DA UNIÃO DE FREGUES
TRIGACHES E SÃO BRISSOS, CONCELHO DE BEJA, REALIZADA NO
DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE.

--- Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, pelas vinte horas e
trinta e cinco minutos, na sede da União das Freguesias de Trigaches e São Brissos,
sita no rua das Eiras, número dezoito, após a instalação da Assembleia de Freguesia
da União das Freguesia de Trigaches e São Brissos, de acordo com o estipulado no
número um do artigo nono da Lei cento e sessenta e nove, bara, noventa e nove, de
dezoito de Setembro, alterada pela Lei cinco A, barra, dois mil e dois, de onze de
Janeiro, reuniu a referida Assembleia, presidindo a esta reunião o cidadão Manuel
Luís de Brito Pirrólas, que encabeçou a lista mais votada, de acordo com a ata de
Apuramento Geral, realizada no dia três de outubro de dois mil e treze, estando
presentes os seguintes cidadãos que compõem a Assembleia de Freguesia: Manuel
Luís de Brito Pirrolas, Dora Maria Matias Ribeiro Nunes, Custódia da Conceição Grade
Parrinha Rosário, Manuel dos Reis Guerreiro, Nelson José Chinita da Costa Pelado,
Catarina da Conceição Casaca Galaio Pastor, e José Fernando Parrinha Rosário. ------- Antes de proceder à eleição dos vogais parua Junta de Freguesia, e para a mesa
da Assembleia de Freguesia, o Presidente da Junta propôs que a votação fosse por
meio de lista, de acordo com o número dois do artigo nono da já citada Lei, proposta
aceite por unanimidade.

-- De seguida o senhor Presidente questionou sobre a apresentação de listas, tendo
sido apresentada uma única lista, pelo cidadão que encabeçou a lista mais votada,
nos termos da alínea b) do número dois, do artigo vigésimo quarto, da já referida lei
cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, alterada
pela Lei cinco A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, que inclui os seguintes
nomes: José Fernando Parrinha Rosário e Nelson José Chinita da Costa Pelado. -----

--

Não tendo sido apresentada qualquer outra proposta, procedeu-se em seguida à
respetiva votação
--- Apurados os resultados a votação foi a seguinte:
I votos contra;
2 votos em branco;
4 votos a favor.

-- Eleitos os vogais da Junta de Freguesia, procedeu-se em seguida

à substituição

dos membros da Assembleia que passaram a integrar a Junta de Freguesia, tendo-se
passado à verificação da identidade e da legitimidade dos substitutos e pela seguinte
ordem:

- António José da Costa Pelado, reformado, residente na rua Tomás de Almeida,
número oito, primeiro esquerdo, em Paivas, portador do cartão de cidadão número
dois milhões, duzentos e nove mil, e catorze, eleito pelo PS;--

-Nádia Filipa Costa Mira, estudante, residente na rua Nova, número catorze, em
Trigaches, portadora do Cartão do Cidadão doze milhões, novecentos e noventa e
nove mil, duzentos e trinta e sete, válido até quinze de e outubro de dois mil e quinze,
eleita pelo PS;--

-

César Antonio da Silva Marques Galaio, engenheiro civil, residente na quinta da
Herdade Velha, portador do bilhete de identidade numero onze milhões, novecentos e
oitenta e quatro mil e quinhentos e quarenta, eleito pelo PS;
--- Apos estes terem prestado juramento legal, nos termos do Decreto-lei quatrocentos
e vinte sete, barra, setenta e quatro, de onze de Setembro, anexo à presente ata da
qual faz parte integrante, Manuel Luís de Brito Pirrolas, na qualidade de cidadão que
encabeça a lista mais votada, declarou-os investidos nas suas funções. ---------

--- Em seguida, e de acordo com o número um do artigo nono da Lei cento e sessenta
e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, alterada pela Lei cinco A,
barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, procedeu-se à eleição da mesa da
Assembleia de Freguesia. Foi também apresentada uma única lista que inclui os
seguintes nomes: Presidente da Mesa: António José da Costa Pelado, Primeiro
Secretário: Nádia Filipa Costa Mira, e Segundo Secretário César Antonio da Silva
Marques Galaio.

--- Seguidamente foi efetuada a respectiva votação, tendo sido apurados os seguintes
resultados:
- 1 votos contra;
- 2 votos branco;

- 4votosafavor;
--- Apos a eleição da Mesa da Assembleia, a Presidente da União das Freguesias de
Trigaches e São Brissos, declarou a reunião encerrada, pelas vinte horas e cinquenta
minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada por mim, Sofia Cristina
Linhares Nunes, e todos os presentes. ---------

UNÁO DAS FREGUESIAS
DE

TRIGACHES E SÃO BRISSOS

Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumpr'rel
com lealdade as funções quê me são confiadas

António José da Costa Pelado
Nádia Filipa Costa Mira
César António da Silva Marques Galaio
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