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--Aos trinta e urn dias do mes de outubro do ano de dois mil e dezassete, reuniu a 

Assembleia de Freguesia de Cete, Concelho de Paredes, no edificio da sede da junta 

de freguesia de Cete, sito na mesma freguesia, para cumprimento do disposto no 

namero urn do artigo nono, da Lei namero cento e sessenta e nave barra noventa e 

nove de dezoito de setembro corn a atual redaglio, sob a Preside' ncia do Senhor 

Joaquim Tomas Fernandes Correia, na qualidade de presidente de junta. 	  

---0 presidente da junta procedeu de imediato e por escrutinio secret°, a eleicao do 

tesoureiro, por votagao uninominal, da Junta de Freguesia, tendo colocado a votagao a 

seguinte proposta: 	  

--Americo de Almeida Ferreira 	  

---Na primeira votagao para tesoureiro da junta de freguesia, Americo de Almeida Ferreira 

obteve fres votos contra, quatro votos a favor e duas abstengOes; 	  

---Atendendo ao resultado, e corn o executivo formado, o Senhor presidente da junta, deu posse 

ao membro da lista do PSD, Rui Pedro Teixeira Gomes Faria, para o lugar, deixado de vago, de 

deputado, e propOs a votagao o lugar de presidente da Assembleia, tendo colocado a votagao 

a seguinte proposta: 	  

--Paulo Manuel Ferreira Monteiro 

--Obtendo este, quatro votos contra, quatro votos a favor e uma abstencao. Verificando que a 

votagao nao elegeu o membro Paulo Manuel Ferreira Monteiro, o senhor presidente da junta 

propOs um novo membro para o cargo de presidente da Assembleia, desta vez propOs: 	 

---Rui Pedro Teixeira Gomes Faria. 

---Na segunda votagao para presidente da Assembleia, Rui Pedro Teixeira Gomes Faria, obteve, 

tres votos contra, cinco votos a favor e uma abstencao. 	  

---0 presidente da Assembleia Rui Pedro Teixeira Gomes Faria, apOs tomar posse, deu posse 

ao membro da lista do PSD, Rui Pedro da Silva Loureiro, para o lugar, de deputado, e procedeu 

de imediato e por escrutinio secret°, a eleicao dos secretarios, por votagao uninominal, da mesa 

da Assembleia, tendo colocado 5 votagao a seguinte proposta: 	  

---Para primeiro secretario: o presidente da Assembleia propOs o nome da deputada Daniela 

Alexandra Coelho de Sousa, tendo esta rejeitado. Prosseguiu corn a proposta do nome do 

deputado Antonio Jose Carvalho Duarte, tendo este tambem rejeitado a proposta. 	  

---0 presidente da Assembleia propOs o nome do deputado Rui Pedro da Silva Loureiro, obtendo 

este, tries votos contra, cinco votos a favor e uma abstencao. 	  

---0 presidente da Assembleia deu posse ao membro da lista do PSD, Agostinho Belmiro de 

Barros Wren-a, para o lugar, de deputado. 
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---Para segundo secretario: o presidente propeis o nome do deputado Agostinho Belmiro de 

Barros Moreira, obtendo este, tres votos contra, cinco votos a favor e uma abstencao. 	 

---Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia, declarou encerrada a assembleia 

pelas vinte e uma horas e trinta e sete minutos, da qua!, para constar, se lavrou a presente ata, 

que foi aprovada em minuta e vai ser assinada por todos os intervenientes. 	  
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Cete, 31 de Outubro de 2017 

Eu Rui Pedro Teixeira Gomes Faria, abaixo 
assinado, jun) solenemente por minha honra que 
cumprirei corn lealdade as funcOes que me sao 
confiadas. 

JCo  

Cete, 31 de Outubro de 2017 

Eu Agostinho Belmiro de Barros Moreira, abaixo 
assinado, juro solenemente por minha honra que 
cumprirei coin lealdade as funcOes que me sad° 
confiadas. 



Eu Rui Pedro da Silva Loureiro, abaixo assinado, 
juro solenemente par minha honra clue cumprirei 
corn lealdade as funcOes que me sao confiadas. 

Cete, 31 de Outubro de 2017 
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