ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

Aos doze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um,
nesta vila de Sobral de Monte Agraço e no edifício sede da
Junta de Freguesia de Santo Quintino onde eu, Jorge
Filipe

Coelho

Patrão,

Presidente

da

Assembleia

de

Freguesia cessante, me encontrava, compareceram, para,
de conformidade com o disposto nos números um e dois do
artigo oitavo da Lei número cento e sessenta e nove barra
noventa e nove, de dezoito de setembro, com as alterações
da Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de
janeiro, se proceder à instalação da Assembleia de
Freguesia de Santo Quintino, concelho de Sobral de Monte
Agraço, os cidadãos: PEDRO MIGUEL PAULINO BAETA,
portador da identificação civil número doze milhões,
sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete, válida
até vinte e três de novembro de dois mil e vinte e oito,
residente na Rua Doutor João Amaral, número dezoito em
Sobral de Monte Agraço; OLINDA MARIA DA SILVA
DINIS, portadora da identificação civil número dez
milhões, seiscentos e dezasseis mil, seiscentos e setenta e
cinco, válida até cinco de abril de dois mil e vinte e nove
residente na Rua de Santo Esteves, lote D em Perna de
Pau; José CARLOS SILVA MOSCA FLÔR, portador da
identificação civil número dez milhões, cento e dez mil,
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duzentos e sessenta e dois, válida até vinte e nove de
dezembro de dois mil e vinte e um, residente na Encosta
da Portela, número um em Adega,; ADELINO VIEIRA
PEREIRA, portador da identificação civil número quatro
milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e quatro, válida
até treze de dezembro de dois mil e vinte e sete,
residente na Rua da Cruz, número vinte e dois em Outeiro;
Nuno Miguel Carvalho Franco, portador da identificação
civil número onze milhões, setenta e cinco mil, quinhentos e
trinta e seis, válida até vinte e nove de maio de dois mil e
vinte e nove, residente no Largo dos Chancos, número seis
em Seramena, CARINA SOFIA DA SILVA PEREIRA
VICENTE

GRANJA, portadora da identificação civil

número onze milhões, novecentos e quarenta e três mil,
trezentos e vinte e oito, válida até dezasseis de janeiro de
dois mil e vinte e dois residente na Rua de Todos Os
Santos,

número

ALFAZEMA

um

em

Almargem,

SERREIRA

PEREIRA,

SÓNIA

LUÍSA

portadora

da

identificação civil número dez milhões, quatrocentos e
vinte e três mil, duzentos e cinquenta cinco, válida até
nove de julho de dois mil e vinte e dois; residente em Casal
Barros, número nove em Chã; JOAQUIM ANTÓNIO
LOPES CIPRIANO, portador da identificação civil número
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seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e
sessenta e sete, válida até seis de janeiro de dois mil e
trinta e um, residente na Rua Teatro Eduardo Costa,
número quarenta e um, primeiro direito em Sobral de
Monte Agraço e, JORGE FILIPE COELHO PATRÃO,
portador da identificação civil número onze milhões,
setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três, válida até
nove de janeiro de dois mil e vinte e oito, residente na Rua
da Pena, número sete em Vermões. -------------------------Verificada a conformidade formal do processo eleitoral
com a identidade dos eleitos e após terem prestado o
juramento legal, o senhor Jorge Filipe Coelho Patrão,
Presidente

da

Assembleia

de

Freguesia

cessante,

declarou-os investidos nas suas funções do que, para
constar, se lavrou a presente ata que eu, Sónia Alexandra
Ribeiro, funcionária da Junta de Freguesia de Santo
Quintino, para o efeito designado, redigi e subscrevo e que
vai ser assinada por todos os presentes. -------------------___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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