ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO QUINTINO

Ata de instalação dos membros substitutos
da Assembleia de Freguesia
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, Pedro
Miguel Paulino Baeta, Presidente da Junta de Freguesia de
Santo Quintino eleito para o quadriénio dois mil e vinte e
um – dois mil e vinte e cinco e dando cumprimento ao
predisposto no n.º 5 do art.º 9.º da Lei das Autarquias
Locais passo a chamar os cidadãos que substituirão na
Assembleia de Freguesia, os vogais ora eleitos para a
Junta

de

Freguesia:

ANTÓNIO

DIAS

CARVALHO,

portador da identificação civil número quinze milhões,
quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e
cinco, válida até dezasseis de agosto de dois mil e vinte e
seis, residente na Rua Primeiro de Maio, número cinco em
Folgados. -----------------------------------------------------TÂNIA

FILIPA

PINHAL

DIOGO,

portadora

da

identificação civil número doze milhões, onze mil e
novecentos e setenta e cinco válida até dois de setembro
de dois mil e trinta, residente na Rua Primeiro de Maio
número oito em Zibreira de Fetais. -------------------------___________________________________________
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Tendo os membros eleitos para a mesa, ocupado os seus
lugares a Presidente Carina Sofia da Silva Pereira Vicente
Granja chamou o cidadão que substituirá o presidente da
Junta

de

Freguesia:

Rui

Alexandre

Pereira

Jorge,

portador da identificação civil número dez milhões,
trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e seis, válida
até vinte de agosto de dois mil e vinte e dois, residente no
Largo Primeiro de Maio, número dois em Monfalim. --------___________________________________________
Verificada a identidade dos eleitos e após terem prestado
o juramento legal, os mesmos foram declarados investidos
nas suas funções do que para constar, se lavrou a presente
ata e eu, Sónia Alexandra Ribeiro, funcionária da Junta de
Freguesia de Santo Quintino, para efeito designado, redigi
e subscrevo e que vai ser assinada por todos os presentes.
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