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Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, pelas

dezanove horas, na Freguesia de Pombal, no mini auditório do Teatro-Cine de Pombal,

Praça Manuel Henriques Júnior, em Pombal, reuniu a Assembleia de Freguesia de

Pombal, para, nos termos do número um do artigo nono da Lei número cento e sessenta

e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei

número cinco, A, barra, dois mil e dois, de onze de janeiro, para eleger os vogais da

JuntadeFreguesiaeaMesadaAssembleiadeFreguesia'

A reunião foi presidida pela Presidente da Junta de Freguesia de Pombal,

Carla Teresa Ferreira da Mota Longo

o colégio eleitoral pelos treze elementos identificados:

Carla Teresa Ferreira da Mota Longo - PPD/PSD

Nelson Cordeiro Pedrosa - PPD/PSD

Elisabete Maria dos Santos Alves - PS

Ana Carolina Pimenta de Jesus - PPD/PSD

Jorge Manuel Coito Nunes - PPD/PSD

Vânia Teresa Marto - PS

Filipa Alexandra Ramos Portela - PPDIPSD

Gilberto Gonçalves Neves - PPD/PSD

Luís Manuel dos Santos Matias - PS

Susana Margarida Rodrigues dos Santos - PPDiPSD

Celso Ferreira Lopes Casinha - PPD/PSD

Inês da Mota Santos - PPD/PSD

Carlos Alberto Ferreira Rodrigues - PS
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A Presidente da Junta de Freguesia propôs que a eleição para os vogais

da Junta de Freguesia e para a Mesa da Assembleia fosse efetuada por lista, tendo

submetido à votação. A proposta de eleição por lista foi aprovada por unanimidade. _

Foi apresentada uma única lista para os vogais da Junta de Freguesia de

Pombal, subscrita pelo PPD/PSD, composta pelos cidadãos:

Ana Carolina Pimenta de Jesus

Jorge Manuel Coito Nunes

Filipa Alexandra Ramos Portela

Gilberto Gonçalves Neves

A lista apresentada foi sujeita a votação, por voto secreto. Contados os

votos, com a colaboração de um elemento de cada força política represerúada na

Assembleia de Freguesia, a proposta de composição da Junta de Freguesia de Pombal

para o mandato de 2021-2025 foi aprovada por maioria, com nove votos a favor e

quatro votos em branco.

Eleita a Junta de Freguesia de Pombal, procedeu-se à chamada dos

elementos que os substituem na Assembleia de Freguesia. A Presidente da Junta de

Freguesia procedeu à verificação de identidade dos cidadãos, eleitos pelo PPD/PSD: _

Paulo José Tomaz Oliveira, de cinquenta e três anos de idade, portador

do cartão de cidadão número 08101823 lZXg, válido até dezoito de setembro de dois

milevinteenove

Carla Alexandra Conceição Jorge, de quarenta e cinco anos de idade,

portadora do cartão de cidadão número 10796307 82X2, válido até vinte e dois de maio

de dois mil e trinta
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Graciano Ricardo da Conceição Gonçalves, de quarenta e cinco anos de

idade, portador do cartão de cidadão número 10832004 92X9, válido até oito de

outubro de dois mil e vinte e oito

Alvaro José Vieira Lopes, de quarenta e três anos de idade, portador do

cartão de cidadão número n3}n38 lZXg, válido até vinte e quatro de junho de dois

milevinteenove

Isabel Sofia Fernandes Moio, de trinta e oito anos de idade, portadora do

cartão de cidadão número 12308802 jZXl, válido até catorze de fevereiro de dois mil e

vinte e nove.

Estando novamente preenchido o colégio eleitoral da Assembleia de

Freguesia de Pombal, composto por treze elementos, foi apresentada uma única Lista

para a eleição da mesa da Assembleia, apresentada pelo PPD/PSD, com a seguinte

composrçao

Presidente: Nelson Cordeiro Pedrosa

Primeiro Secretário: Susana Margarida Rodrigues dos Santos

Segundo Secretário: Inês da Mota Santos

A lista apresentada foi sujeita a votação, por voto secreto. Contados

os votos, com a colaboração de um elemento de cada força política representada na

Assembleia de Freguesia, a proposta de composição da Mesa da Assembleia de

Freguesia de Pombal para o mandato de202I-2025, com nove votos a favor e quatro

votos em branco.

Na sequência da eleição dos membros da Mesa da Assembleia de

Freguesia, estes passaÍama ocupar os lugares para si destinados e a senhora Presidente
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da Junta de Freguesia de Pombal passou a condução dos trabalhos ao Presidente da

Mesa daAssembleia de Freguesia de Pombal, Nelson Cordeiro Pedrosa.

O Presidente da Mesa agradeceu a confiança e desejou um excelente

trabalho a todos os eleitos para os órgãos autárquicos da Freguesia de Pombal. Nada

mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião, da qual se lavou a presente ata, a

qual, após ter sido lida em voz alta na presenga simultânea de todos os intervenientes,

foi aprovada por unanimidade e em minuta, sendo assinada pelos intervenientes

investidos, e rubricada e assinada pela Presidente da Junta de Freguesia e pelo

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia.
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O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia:
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