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"
DE ELEIÇÕES

(Lei n,# 71/78 de 27 de Dezembro)

SESSÃO

NO 12/86

28.10.86

1. ANTES DA ORDEM DO DIA:
2. ORDEM DO DIA;
2.1. - Expediente 2.1.1. - Ofício n9 01502 de 22.10.86 do Ministério da Administração Interna
2.1.2. - Telex de

24.10.86 da União Democrática Popular (UDP)

2.1.3. - Ofício n9 2657 de

21.10.86 da CâmaraMunicipal

de AlmodÔvar

2.2. - OUTROS ASSUNTOS - Memorandum acerca da eleição dos representantes portugueses para o Parlamento
Europeu, apresentada na sessão de 21.10.86 pelo Senhor Doutor Orlando Vilela
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feve tugar no dia vinte e oito de Outubro de mil novecentos e oitenta

e seis a sessão número doze da Comissão Nacional de Eleições na sala de reuniões sj_
ta na Rua dosFanqueiros, nÇ 12-49-DtQ em Lisboa,-- presidida pelo Senhor-Juiz Conse
lheiro, Doutor João Augusto Pacheco e Melo Franco. ----------------------------

Estiveram presentes os Senhores Doutores António Montalvo, Orlando Vi^

leia, João Pereira Neto, Joaquim Pereira da Costa e João Azevedo de Oliveira. --------------

Não compareceram os Senhores Doutores Pedro Ortet, LuTs Viana de Sã e

01 indo de Figueiredo. ----------------------------------------------------------------—

A sessão teve o seu início as 15.00horas e foi secretariada pela Se

nhora Doutora

Maria de Fátima Abrantes Mendes.-------

------- ■—

1. ANTES DA ORDEM DO DIA: ........-................................... -.......
---------

De acordo com o despacho do Senhor Presidente na sessão anterior de

21 do mês de Outubro, foi lida ao plenário a respectiva acta, que o aprovou e recti
ficou. ----------------- ----------------------------------------------------2. ORDEM DO DIA: ............... -................................... -........
2.1. - Expediente: ----------------------------------------------------- ----2.1.1. - Oficio n9 01502 de 22.10.86 do Ministério da Administração Interna. ---------------

Tomou-se conhecimento. ------------------------------------------

2.1.2. - Telex de 24.10.86 da União Democrática Popular. ----------------------------------

Foi deliberado solicitar informação ao "0 Jornal" acerca do exposto,

bem como a rectificação, em tempo útil, da data da realização das eleições das novas
freguesias do concelho de Almada. --------------------------------------------2.1.3. - Oficio n9 2657 de 21.10.86 da Câmara Municipal de Almodõvar. ---------------------

pace à resposta contida no oficio acima indicado, foi decidido dar co

nhecimento do expediente

trocado entre a Comissão Nacional de Eleições e o Senhor

Presidente da Câmara de Almodõvar, ao Secretariado Técnico dos Assuntos para o Pro
cesso Eleitoral e ao ExmQ Senhor Governador Civil de Beja, para os devidos efeitos.
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-Outros Assuntos: ---------------------------------------------------Memorandum acerca da eleição dos representantes portugueses para o

Parlamento Europeu de autoria do Senhor Doutor Orlando Vilela.

-----------

Foram entregues copias aos membros presentes para análise do documeji
to, afim de se pronunciarem acerca do mesmo, na próxima sessão plenária, ------E nada mais havendo a tratar foram concluidos os presentes trabalhos
pelas 15.40 horas. -------

■---------------------------------

para constar se lavrou a presente acta que depois de aprovada pela
Comissão, vai ser assinada pelo Senhor Presidente, e por mim, Maria de Fátima Abrantes Mendes, Secretário que a redigi. ------------------------------- ------

0 PRESIDENTE DA COMISSÃO.

(Jo|oJWgusto Pacheco e Melo Franco)

0 SECRETARIO DA COMISSÃO,

(Maria de Fátima Abrantes Mendes)

