ATA DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, na freguesia

de Riba de Ave, no edifício da sede da Junta de Freguesia de Riba de Ave, de
acordo com o determinado no artigo 9º da Lei Nº 169/99, de 18 de

setembro, reuniu sobre a presidência de Susana Maria da Costa Pereira, na
qualidade do cidadão que encabeçou a lista mais votada na Freguesia nas
Eleições do passado dia vinte e nove de setembro, a Assembleia de Freguesia
para o quadriénio de 2013/2017.

Aberta a Assembleia pelo primeiro elemento da lista mais votada, estavam
nela presentes os membros seguintes:
Pela lista Mais Ação, Mais Famalicão:
Susana Maria da Costa Pereira

Armando Jesus Guimarães Carvalho
José Joaquim Brandão Castro Ferreira

Patrícia Filipa Machado da Silva Ferreira
Pela lista do Partido Socialista:
José Pereira Salgado

Maria João Coelho Dias Fernandes
Sara Liliana Pereira Machado

Carlos Manuel Lopes Correia

Pela lista da C.D.U. – Coligação Democrática Unitária
José Miguel da Silva Lopes

Verificadas as presenças, o já citado cidadão declarou que de acordo com o
estabelecido legalmente, ia propor à Assembleia, a eleição dos vogais, para a
Junta de Freguesia.

Foram então distribuídos boletins de voto a todos os membros da

Assembleia eleitos, presentes, para proceder à eleição. Depois de realizada a
votação secreta com sistema de urna fechada, abriu-se a mesma e contaramse os boletins de voto introduzidos num total de nove. Procedida a

verificação do sentido de voto, verificou-se que o membro Patrícia Filipa
Machado Silva Ferreira obteve quatro votos a favor, zero contra e cinco

abstenções e o membro José Joaquim Brandão de Castro Ferreira obteve
quatro votos a favor, zero votos contra e cinco abstenções. Eleitos os

membros da Junta de Freguesia, foram chamados em sua substituição os
membros das respetivas listas que foram previamente e devidamente

convocados para esta reunião. Foram eles: Olga Cecília Freitas Machado Melo,
professora, casada, natural de França, Cartão de Cidadão nº 11 999 641 3

ZZ3; Nuno Alexandre da Silva Puga, operador de CNC, solteiro, natural de

Riba de Ave, Cartão de Cidadão nº 13 827 423 1 ZZ2 e Rui Miguel Pereira dos

Santos, advogado estagiário, solteiro, natural de Riba de Ave, bilhete de
identidade nº 12781015.

Com esta chamada estava de novo completa a Assembleia de Freguesia e
chegado o momento de eleger a mesa de Assembleia cuja composição,
conforme a lei é a seguinte: Presidente, Primeiro e Segundo Secretários.
Foram apresentadas duas listas para votação:
Lista A, apresentada pelo PSD:

Presidente – Armando de Jesus Guimarães Carvalho
Primeiro Secretário – Rui Miguel Pereira dos Santos

Segundo Secretário – Nuno Alexandre da Silva Puga
Lista B, apresentada pelo PS:

Presidente – José Pereira Salgado

Primeiro Secretário – Maria João Coelho Dias Fernandes
Segundo Secretário – Sara Liliana Pereira Machado

Depois de distribuídos os boletins de voto a todos os membros da
Assembleia eleitos, procedeu-se à votação secreta com sistema de urna
fechada. Aberta a mesma contaram-se os boletins de voto introduzidos num
total de nove. Procedida a verificação do sentido de voto, verificam-se os
seguintes resultados:

Lista A – quatro votos a favor, quatro votos contra e uma abstenção;
Lista B – quatro votos a favor, quatro votos contra e uma abstenção.

Havendo um empate na votação, seguiu-se nova votação agora nominal.
Para o cargo de Presidente da Mesa houve a seguinte votação:
Armando de Jesus Guimarães Carvalho – quatro votos a favor;
José Pereira Salgado – quatro votos a favor;

José Miguel da Silva Lopes – um voto a favor.

Para o cargo de Primeiro Secretário houve a seguinte votação:
Rui Miguel Pereira dos Santos – quatro votos a favor;
José Miguel da Silva Lopes – um voto a favor;

Maria João Coelho Dias Fernandes – quatro votos a favor.

Para o cargo de Segundo Secretário houve a seguinte votação:
José Miguel da Silva Lopes – um voto a favor;

Nuno Alexandre da Silva Puga – quatro votos a favor;
Sara Liliana Pereira Machado – quatro votos a favor.

Foi eleito na qualidade de Presidente da Assembleia de Freguesia o membro
José Pereira Salgado, por ter sido o cidadão melhor posicionado na lista
aquando da realização das eleições para a Assembleia de Freguesia,

conforme artigo 9º da Lei 5ª/2002 de onze de janeiro. Para primeiro
secretário foi eleita Maria João Coelho Dias Fernandes, segundo o disposto no
artigo anteriormente mencionado. Para segundo secretário foi eleita Sara
Liliana Pereira Machado.

A Mesa ficou assim constituída: Presidente José Pereira Salgado; primeiro
secretário, Maria João Coelho Dias Fernandes; segundo secretário, Sara
Liliana Pereira Machado.

Eleita a Mesa o novo presidente assumiu as suas funções, em substituição do
1º cidadão da lista mais votada que até aí tinha presidido os trabalhos.

Instalada a Assembleia e eleita a sua Mesa era necessário aprovar o novo

Regimento da Assembleia. Questionada a Assembleia se havia algum projeto
de Regimento e obtida resposta negativa foi deliberado que a análise e

aprovação do regimento fosse aprovada em nova reunião, mantendo-se em
vigor o regimento da antiga assembleia.

Por nada mais haver a tratar nesta primeira sessão da Assembleia de
Freguesia de Riba de Ave o Presidente da Mesa deu esta por encerrada, sendo

dela lavrada minuta de ata que vai ser assinada pelo Presidente e por mim,
primeiro secretário que a redigi.
O Presidente da Mesa
_______________________________________
O 1º Secretário
---------------------------------O 2º Secretário
----------------------------------

