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—Aos vinte e fres 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 da mesma freguesia, para cumprimento do disposto no Ili:liner° 

um do artigo nono, da Lei numero cent° e sessenta e nove barra noventa e nove de 

dezoito de Setembro corn a atual redacao, sob a Presidencia do Senhor Joaquim 

Tomas Fernandes Correia, na qualidade de cidadao que encabega a lista mais votada no 

ato eleitoral realizado no dia um de outubro do ano de dois mil dezassete, corn a presenga 

de mais os seguintes membros: 	  

- Presentes pela lista do Part/do Social Democrata PSD, Joaquim Tomas Fernandes 

Correia, casado, 54 anos, Tecnico de Piscinas, morador na Rua Alto Facho n° 66, 4580- 

335 Cete, portador do Cartao de Cidadao n° 9400477 	  

- Pela lista do Part/do Socialista - PS, Daniela Alexandra Coelho de Sousa, casada,38 

anos, Socia Gerente, moradora na Av. Grupo AEME, n° 54, Hab.44,4580-337 Cete, 

portadora do cartao de cidadao n° 11462255 	  

- Pela lista do Part/do Social Democrata PSD, Americo de Almeida Ferreira, casado, 80 

anos, Reformado, morador na Avenida da Liberdade n° 325,4580-311 Cete, portador do 

Bilhete de identidade n° 1878136 	  

- Pela Lista do Part/do Socialista - PS, Adrian() Jose Moreira da Rocha, casado, 52 anos, 

Contabilista Certificado, morador na Rua de Fontes, n° 584,4580-315 Cete, portador do 

Carta° Cidadao n° 7389156 	 

- Pela Lista do Part/do Social Democrata PSD, Maria do Rosario da Silva Carvalho, 

casada,37 anos, Professora, moradora na Rua Escola das Lages,4580-321 Cete 

portadora do cartao de cidadao n° 11770031 	  

- Pela Lista do Partido Coligacao Democratica Unitaria - CDU, Antonio Jose Carvalho 

Duarte, casado, 61 anos, Reformado, morador na Rua Engenho Velho, n° 234, 4580-319 

Cete, portador do cartao de Cidadao n° 35862051 	  



Pela Lista do Partido CDS-PP - Partido Popular, Orlando Gabriel Moreira da Rocha, 

solteiro, 37 anos, Professor, morador na Rua de Varzea, n° 143,4580-311 Cete, portador 

do Carta° de Cidadao n° 11670147 	  

- Pela Lista do Partido Social Democrata 	PSD, Paulo Manuel Ferreira Monteiro, 

casado, 45 anos, comerciante, morador na Avenida Ponte Areias, 4580-311 Cate, 

portador do cartao de cidadao n° 99322226 	  

- Pela Lista do Partido Socialista PS, David Alexandre Florian° Barbosa, casado, 33 

anos, Controlador de Qualidade/ Treinador, morador na Avenida Senhora do Vale, 

ent.1,1° Esq.,4580-311 Cete, portador do cartao de cidadao n° 12595695 

que foram eleitos para aquele orgao da freguesia, por sufragio universal e direto, em ato 

realizado no passado dia 01 de Outubro de 2017, 	  

—Verificados os poderes dos candidatos proclamados eleitos, o presidente da junta eleito 

procedeu de imediato e por escrutinio secreto, a eleicao das vogais, por votagao 

uninominal, da Junta de Freguesia, tendo colocado a votacao a seguinte pro posta para a 

constituicao do executivo: 	  

—Tesoureiro: Americo de Almeida Ferreira (PSD) e Secretaria: Maria do Rosario da Silva 

Carvalho (PSD) 	  

—Na primeira votagao, Americo de Almeida Ferreira obteve quatro votos contra, quatro 

votos a favor e uma abstencao; Maria do Rosario da Silva Carvalho obteve tres votos 

contra, quatro votos a favor e duas abstengoes. Atendendo ao resultado, o Senhor 

presidente da junta eleito, propos uma segunda votagao para Americo de Almeida 

Ferreira, obtendo nesta quatro votos contra, quatro votos a favor e uma abstencao. 

Verificando que a votagao nao sofreu alteragao, o senhor presidente da junta eleito voltou 

a propor uma terceira votacao para Americo de Almeida Ferreira, voltando a se repetir o 

resultado corn quatro votos contra, quatro votos a favor e uma abstencao. Mediante esta 

votagao tomou posse como secretaria Maria do Rosario da Silva Carvalho nao se tendo 

chegado a urn consenso sobre a eleicao do tesoureiro, o cidadao Presidente marcou uma 

nova assembleia para concluir a formacao do executivo. 	  
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Nada mais havendo a tratar, o cidadao Presidente, declarou encerrada a assembleia 

pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a 

presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser assinada por todos os intervenientes. 
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