ATA Nº 1
-----Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e treze, na Vila de Benedita e no
edifício da Sede da Junta de Freguesia após a instalação da Assembleia de Freguesia, o
Presidente da Junta de Freguesia eleito, João Mateus Luís, deu início à primeira reunião
da Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------1.Eleição dos vogais da Junta de Freguesia, mediante proposta do Presidente da
Junta;-------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------Aberta a sessão o Presidente da Junta propôs como modo de eleição dos vogais da
Junta a forma uninominal.------------------------------------------------------------------------------Foi proposto para primeiro vogal da Junta, a senhora Liseta Belo Fialho, que foi
eleita com 5 votos a favor, 6 votos em branco e 2 votos nulos.-----------------------------------Foi chamado para ocupar o lugar vago o elemento a seguir posicionado na lista do
P.S., o senhor Nuno Miguel Lucas Ribeiro, titular do C.C. com o nº 103317999, válido
até 02/01/2016.-------------------------------------------------------------------------------------------Para segundo vogal da Junta foi proposto o senhor Gonçalo Quitério Ezequiel, que
foi eleito com 5 votos a favor, 4 votos em branco e 4 votos nulos.-------------------------------Foi chamada a ocupar o lugar em aberto a senhora Ana Catarina de Moura Louro,
titular do C.C. com o nº 12254383, válido até 03/04/2018.----------------------------------------Foi proposto para terceiro vogal da Junta, a senhora Carla Loureiro Lucas, que foi
eleita com 5 votos a favor, 7 votos em branco e 1 voto nulo.--------------------------------------Para ocupar o lugar vago na Assembleia foi chamada a senhora Filipa Alexandra
Mendes Matias, titular do C.C. com o nº 09760682, válido até 18/07/2018.--------------------Foi proposto para quarto vogal da Junta, o senhor Nuno Miguel Lucas Ribeiro,
que foi eleito com 5 votos a favor, 7 votos em branco e 1 voto nulo.----------------------------Foi chamado para ocupar o lugar vago o senhor António Manuel Martins Tomé,
titular do C.C. com o nº 04074097, válido até 03/11/2014.----------------------------------------Uma vez reconstituída a Assembleia, o Presidente da Junta deu início ao ponto dois
– eleição da mesa da Assembleia de freguesia, colocando à deliberação da Assembleia
se existia alguma proposta. A bancada do PS foi a única a apresentar uma lista,
composta pelos seguintes membros da Assembleia de Freguesia: Cláudia Sofia Paris
Vicente para Presidente; Ana Catarina de Moura Louro para 1º Secretário e Filipa
Alexandra Mendes Matias para 2º Secretário, . Não havendo mais nenhuma lista, foi
posta à votação. Feito o apuramento por escrutínio secreto, foi apurado o seguinte
resultado: 5 votos a favor, 6 votos em branco e 2 votos nulos.--------Seguidamente, e uma vez eleita a Mesa da Assembleia, o senhor Presidente da Junta
abandonou a Mesa da Assembleia que passou a ser dirigida pela Mesa entretanto eleita.Para ocupar o lugar deixado vago pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia, foi
chamada a senhora Gertrudes Jesus da Silva Correia, titular do C.C. com o nº
07451564, válido até 29/07/2018.---------------------------------------------------------------------Concluída a eleição dos vogais da Junta de Freguesia e da Mesa da Assembleia de
Freguesia e antes ainda dos representantes dos partidos serem convidados a usar da

palavra para discursarem, a mesa da Assembleia de Freguesia distribuiu pelos membros
da Assembleia um projeto de regimento da mesma a fim de ser analisado e apreciado
pelas bancadas, para discussão e, eventual, aprovação na próxima sessão da Assembleia
de Freguesia.
-----Foi de seguida dada a palavra ao representante da bancada dos Independentes, ao
que se seguiu o representante da bancada do CDS-PP e posteriormente o representante
da bancada do PSD terminando com o senhor Presidente da Junta de Freguesia. Em
suma as várias bancadas iniciaram os seus discursos apresentando os seus
cumprimentos aos novos membros do executivo e da Assembleia, agradecendo ao
eleitorado e tecendo alguns comentários aos resultados eleitorais, disponibilizando-se
para cooperar com o executivo sem descurar o seu papel de “opositoras”, elencando a
bancado do CDS-PP a título exemplificativo, alguns dos temas que gostariam de ver
tratados – disponibilização de sanitários e gavetões no cemitério, a existência de sinais
turístico-culturais, no IC2, alusivos aos produtos típicos e produzidos na Vila, conforme
discurso apresentado pelo seu porta voz, que fará parte integrante da presente ata.
-----Por fim a senhora Presidente da Assembleia, Cláudia Sofia Paris Vicente, proferiu
também algumas palavras.------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi a Sessão encerrada quando eram vinte e uma horas
e cinquenta e cinco minutos do dia dezoito de outubro de dois mil e treze e para constar
se lavrou a presente Ata que eu, Cátia Teresa Gante Lourenço, para o efeito designada,
redigi e subscrevo, e que vai por mim assinada, bem como pela Presidente da Mesa da
Assembleia de Freguesia e pelo Presidente da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

