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Ata da Tomada de Posse dos Órgãos Autárquicos 
 

Aos dezasseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte um, pelas vinte e uma horas e 
quinze minutos, na sede do edifício da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, foi realizada 
a reunião para a tomada de posse dos Vogais e Membros da Assembleia de Freguesia, assim e 
nos termos do número um do artigo nove da lei número 169/99 de dezoito de setembro alterada 
pela lei número 5-A/02, de onze de janeiro e cumpridas as formalidades legais, presidiu à sessão 
o candidato da lista mais votada, Luís Filipe Antunes Rodrigues, nas eleições realizadas no dia 
vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e um. Após cumprimentar todos os candidatos 
eleitos e todos os presentes, procedeu-se à eleição dos Vogais da Junta de Freguesia com 
votação por Lista, aprovado por todos os candidatos eleitos. ----------------------------------------------  

O Presidente da Junta de Freguesia reeleito, Luís Filipe Antunes Rodrigues apresentou a 
lista: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 1º Vogal: Ana Cristina Nogueira Leitão Pereira; ----------------------------------------------------  

- 2º Vogal: Justino David Martins Correia. -------------------------------------------------------------  

Seguiu-se a votação, obtendo-se os seguintes resultados: ---------------------------------------  

- Quatro (4) Votos a Favor e Cinco (5) Votos em Branco. ------------------------------------------  

Face às votações obtidas foi deliberado que os dois vogais eleitos para integrar o 

Executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, exercerão as seguintes funções: ---------  

Secretária: Ana Cristina Nogueira Leitão Pereira. ---------------------------------------------------  

Tesoureiro: Justino David Martins Correia. -----------------------------------------------------------  

Ficou assim constituído o Executivo da Junta de Freguesia: ------------------------------------------------  

Presidente: Luís Filipe Antunes Rodrigues. ------------------------------------------------------------  

Secretária: Ana Cristina Nogueira Leitão Pereira. ---------------------------------------------------  

Tesoureiro: Justino David Martins Correia. -----------------------------------------------------------  

De seguida, e com a substituição dos vogais eleitos, pelos candidatos seguintes da lista 
mais votada, a Lista para a Eleição da Mesa da Assembleia é apresentada pelo Presidente da 
Junta de Freguesia reeleito, também com votação por Lista, aprovado por todos os candidatos 
eleitos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente: Jorge Manuel Sares Pereira; --------------------------------------------------------------  

Primeira (1ª) Secretária: Verónica Isabel Pereira Cavaco; -----------------------------------------  

Segunda (2ª) Secretária: Soraia Filipa da Silva Rodrigues; -----------------------------------------   
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Após a votação a Lista foi eleita por unanimidade pelos nove (9) candidatos eleitos 
presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em virtude do resultado das votações, ficou assim constituída a Assembleia de 
Freguesia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Presidente: Jorge Manuel Sares Pereira (PS); -------------------------------------------------------  

- Primeira (1ª) Secretária: Verónica Isabel Pereira Cavaco (PS); ---------------------------------  

- Segunda (2ª) Secretária: Soraia Filipa da Silva Rodrigues (PS); ---------------------------------  

- Amaro Manuel Antunes (PPD/PSD); ------------------------------------------------------------------  

- Gonçalo Filipe Rosa Gil (CICF); --------------------------------------------------------------------------  

- Tânia Sofia da Cruz Marques (PPD/PSD); ------------------------------------------------------------  

- Ana Sofia Reis Cavaco (CICF); ---------------------------------------------------------------------------  

- Ângelo Fernando Rodrigues Correia (PPD/PSD); ---------------------------------------------------  

- Pedro Flávio Pereira Borges Sol (PS). -----------------------------------------------------------------  

Depois de instalada a Assembleia de Junta, assumiu a condução dos trabalhos, o 
Presidente de Assembleia de Junta, Jorge Manuel Sares Pereira, que cumprimentou todos os 
eleitos e desejou as maiores felicidades para o mandato que se inicia. ---------------------------------  

E nada havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e cinco minutos, 
da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos elementos 
da mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assinaturas:   

O Presidente da Assembleia de 

Freguesia, 

 

A 1ª Secretária, A 2º Secretária, 

__________________________ _________________________ _______________________ 

Jorge Pereira  Verónica Cavaco Soraia Filipa Rodrigues 
 

 

 

 


