ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS
ATA N.º 204 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RANHADOS,
REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE

(Primeira Reunião)
---- Aos vinte e dois dias do mês de Outubro do ano dois mil e treze, pelas vinte
e uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Ranhados, na sede da Junta
de Freguesia, para a primeira reunião do quadriénio 2013/2017, presidida
pelo cidadão que encabeçou a lista mais votada nas Eleições Autárquicas de
vinte e nove de Setembro de dois mil e treze, Luís Filipe Martins de Almeida,
como preceitua o artigo 9.º, número 1, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro,
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que verificou
estarem presentes os nove elementos, cuja identidade e legitimidade foi
verificada no ato da instalação. ------------------------------------------------------------- Os elementos eleitos para a Assembleia de Freguesia são, por ordem: Luís
Filipe Martins de Almeida Mendes; Leonel Lopes Bento de Almeida; António
Soares Correia; António Aires de Matos Pereira; Cláudia Isabel da Costa Bento;
José Carlos Marques da Costa; Fátima Magalhães dos Santos; Nuno Miguel
Almeida Rocha e Bruno Tiago Gomes Esteves. --------------------------------------------- De acordo com o determinado pelo artigo 24.º, número 2, alínea a) da
mesma Lei, cabe ao cidadão Luís Filipe Martins de Almeida Mendes, fazer a
proposta dos vogais para a Junta de Freguesia. Nessa conformidade, o mesmo,
apresentou uma lista candidata, designada por “Lista A”, com os seguintes nomes
e cargos: ----------------------------------------------------------------------------------------- « Presidente – Luís Filipe Martins de Almeida Mendes; --------------------------------- Secretário – António Soares Correia; ---------------------------------------------------- Tesoureiro – José Carlos Marques da Costa. » --------------------------------------1Livro de Atas da Assembleia de Freguesia de Ranhados
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---- Posta à votação, por escrutínio secreto, a proposta designada por “Lista A”,
foi aprovada com maioria, obtendo 7 (sete) votos a favor e 2 (dois) votos em
branco. ------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com os votos maioritariamente expressos, a Junta de Freguesia
ficou assim constituída: ------------------------------------------------------------------------- Presidente: Luís Filipe Martins de Almeida Mendes; --------------------------------- Secretário: António Soares Correia; ---------------------------------------------------- Tesoureiro: José Carlos Marques da Costa. ------------------------------------------- Procedeu-se em seguida, à substituição do Presidente da Junta e dos
membros eleitos para vogais, pelos cidadãos imediatamente a seguir na ordem
da respetiva lista, nos termos do artigo 79.º, número 1 da mesma Lei. ---------------- Verificada a sua identidade e legitimidade, são eles os seguintes: ---------------- Maria da Glória da Silva Duarte; ------------------------------------------------------ José Ferreira Francisco; ------------------------------------------------------------------- Abílio Ferreira dos Santos. --------------------------------------------------------------- Reposto o número de efetivos da Assembleia de Freguesia, o Presidente
apresentou uma proposta, designada por “Lista A”, para composição da Mesa
da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------- Realizada a votação por escrutínio secreto, a lista apresentada obteve 6
(seis) votos a favor e 3 (três) votos em branco, ficando a Mesa da Assembleia de
Freguesia constituída de seguinte modo: ---------------------------------------------------- Presidente: Cláudia Isabel da Costa Bento; ------------------------------------------- 1º Secretário: Bruno Tiago Gomes Esteves; ------------------------------------------- 2º Secretário: José Ferreira Francisco. ------------------------------------------------- Terminado o apuramento, os elementos da Mesa da Assembleia de
Freguesia, tomaram posse dos seus lugares, tendo a Presidente da Assembleia
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saudado todos os presentes, e dado votos de um bom mandato ao Presidente da
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- De seguida, foi dada a oportunidade de intervenção a cada representante
das listas partidárias eleitas para a Assembleia de Freguesia, assim como ao
público presente, tendo usado da palavra o Sr. António Mateus da Silva,
felicitando os novos eleitos, desejando um bom mandato a todos os membros da
Junta de Freguesia assim como a todos os membros da Assembleia de Freguesia,
e disponibilizando-se para contribuir no êxito do novo mandato. ---------------------- Pelo Partido Socialista (PS), Leonel Lopes Bento de Almeida, começando por
saudar todos os eleitos e os cidadãos presentes, declarou a sua disponibilidade
para trabalhar para o bem da freguesia. ------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia deu os trabalhos
por encerrados, pelas vinte de duas horas. ------------------------------------------------ Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------- Ranhados, 22 de Outubro de 2013. --------------------------------------------------- A Presidente: ______________________________________________ ; ---(Cláudia Isabel da Costa Bento)

---- O 1º Secretário: ____________________________________________ ; ---(Bruno Tiago Gomes Esteves)

---- O 2º Secretário: ____________________________________________ . ---(José Ferreira Francisco)
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