Municipio de Cantanhede

DTA 13 DE OUTUBRO DE 2OI7
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Ìe opós o octo de instolqçõo do Assembleio de Freguesia de

;;;;,

;;;;^;;;

Ançã, reolizou-se no 5qlõ0

nobre do Junto deFreguesio de Ançã, em Ançã, q primeiro reuniõo deste órgão, presi-

dido por Clóudio Miguel Vaz Cordoso, primerro elemento do listo mois votodq e Presidente dq Junto de Freguesiq, nos termos

do Artrgo nono dq Lei n" 169/99 de 18 dZ

SeÌembro, olterqdo e republicodo pelo Lei n" 5-A/2OOZ de LI de Joneíro, q.re verificou estqrem Presentes os nove elemenÌos gue ocoborom de ser empossqdos pelo Presi-

denÌe do Assembleío cessonte, cujo identidode e legiÌimidode f oì verificodq no qcÌo
do instoloçõo, o sober, poro olém do ref erido Clóudio Miguel Vaz Cardoso, Joõo Bosílio
Lopes Gonçalves Perdigão, Gisela Morio Vaz Porreirol, Joõo Nuno Molvq Leitõo, Luís
Míguef Coetqno ÂÂqlvq, fsq Sofiq Morgues Neves Cruz, ÂÂqnuel Modeiro Teixeiro, Joõp
Pqulo Protósío Vogos e Luísq Morgorido Gonçolves Aguiar.---

------Poro secretorior o mesmo, foi indicqdo o Senhoro Luíso Gonçolves Morgorido
Á9uior.---

A ordem de trobolhos poro a presenÌe Assembleia é:----

-------I - Eleiçõo

-------II

-

dos vogois porq o Juntq de Freguesiq

- Secretório e Tesoureiro:-----

Eleiçõo do PresidenÌe da Assembleio de Freguesia:----------

-------nI - Eleiçõo dos Primeiro e Segundo

Secretórios dq Assembleio de Freguesia.

-------Deu-se início ò sessõo e de imedioto o Senhor Presidente do Junta de Freguesiq

de Ançã colocou à consideroçõo dq Assembleiq o modo como iriom ser efetuodos
propostos e o votoçõo poro a eleição dos vogois do Junta de Freguesio de Ançõ,
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votoções uninominoís, tendo o Assembleia sceite por unonimidqde o propostq opresen-

todo pelo 5r.

Presidenle

dq Juntq de

Freguesia Clóudio Cordoso, sendo:

-------Como vogol, poro Secrelória do Junto deFreguesío de Ançõ

foi proposto o Sa-

nhoro Giselo Morío VazPorreirol, gue depoís deefectuodo o votoçõo, por voto secre-

to, obteve o seguinte resultodo: cinco votos q fqvor, três votos em brqnco e um votocontrq, tendo sido eleitq por mqioriq dos votos, poro o ref erído corgo.----------Como vogol, poro Tesoureiro do Junto deFreguesio de Ançõfoi proposto o 5enhor Luís Miguel Caeïono Molvo, que depois de ef ectuqdq o votoçõo por escrutínio se-

crefo, ob'feve o seguinÌe resultodo: cinco votos o fovor e guotro em brqnco, ficondo
eleiïo, por moiorio, poro o cargo.
-------Procedeu-se em seguido à substituiçõo do Senhor Presidente do Juntq e dos
membros eleitos Porq vogois, sendo chomodos os eleitos dos respectivqs listos gue nos

termos legois deveriom ocupor os seus lugores, procedendo-se depois ò verificoçõo do
suo identidode elegitimtdode. Sõo eles os seguintes..

----------

---Hugo Dqníel Gorrido Lourenço, solteiro, restdente no Boirro de S. Bento, n." 13,
3060-022 em Ançã:
---Joõo Corlos Ribeiro Gerardo, divorciodo,residenÌe no Ruo Dr. Lino Cqrdoso, n.o 66,
30ó0-050 em Ançã:
---Cótio Filipo Fernqndes Porreirol, soheiro, residente no Ruo Padre José Fernondes
Pqtq, s/no,30ó0-011, em Ançõ

-------Ficorom ossim empossodos todos os elementos gue compõem este órgão outórguico, tendo ocupodo de imediqÌo os seus lugqres no Assembleiq, e ombos jurodo solenemente cumprir com leoldode os f unções que agoro lhe forom conf iqdos
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-------Relotivamente oo ponto

do ordem de Ìrobqlhos e poro

a eleição do PresidenÌe

dq Assembleiq de Freguesiq, foi proposto o nome do Senhor Monuel Modeiro Teixeirq.
Após efectuodo o votoçõo por escrutínio secreto, obteve

o seguínte resultodo: cincp

votos o fovor e guotro em bronco, f icondo qssím eleilo, por moiorio, poro Presiden'fe
do ref eridq Assembleia.

------

-------Pqro cumprimenÌo do ponto

flf

do ordem de trobolhos, procedeu-se en'fão ó vo-

toçõo poro o Primeiro SecreÌóno do Assembleio de Freguesiq, tendo sido proposto

o

nome do Senhoro Luisq Morgorído Gonçolves Aguior, que depois de ef ectuqdo o voto-

çõo por voto secreto, obïeve

o seguínÌe resultodo: cinco votos q seu fovor e guotro

votos em bronco, ficondo eleito, por moiorio poro o corgo.

-------E por último procedeu-se ò votoçõo poro o Segund o Secretório dq Ássembleiq
de Freguesiq, tendo sido pnoposto o nome do Senhor Hugo Doniel Garrido Lourenço.
Depois de efec'fuodo o votoçõo por voto secreto, obÌeve o seguinte resultqdo: cinco

votos

o fqvor e

guotro em bronco, ficondo eleiïo, por moíorio, poro

o

corgg

-------Terminqdo o opuromento, o Presidente da Assembleíq e os Secretórios tomororn
posse dos seus lugares, tendo oPresidente do Juntq se congrotulqdo pelo modo como

decorreu o porte dq ossembleio o que teve o honro de presidir.

--------

-------Assím, os órgãos out<írguicos dq Freguesio de Ançã, ficorqm com o seguinte
constítuição: -------

Junto de Freguesio de Ançõ: Clóudio Miguel Voz Cardoso (Presid enÌe): Luís Miguel
Cselono Mqlvo (Tesoureiro) e Gisela Mqrio Voz Parreirol (secretório).---

Ássembfeio de Freguesío de Ançõ: Monuel Modeiro Teixeiro (Presidente); Luísq Mor-

gorido Gonçalves Águior (Primeiro Secretório); Hugo Doníel Gorcido Lourenço (5e9unPâstna 3 de
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do Secretório); Joõo Cqrlos Ribeiro Gerordo, CóÌio Fílipo Fernqndes Porreirql,

Joõo

Bosílio Lopes Gonçolves Perdigão, Joõo Nuno Molvo Leilão, fso Sofio Morques Neves
Cruz e Joõo Poulo Protósio Vogos.

-------Ïnstolqda o Meso do Assembleio de Freguesio, o Senhor Presidente do Assembleio f ez uma breve soudoçõo q todos

e desejos de bom trobolho.

Deu felicitoções o

todos os eleitos e disse contqr com s opiniõo, contríbuto e uniõo de todos poro trobo-

lhor em prol de Ançõ. Felicitou tqmbám o onterior executivo peio trobolho gue conseguiu desenvolver e felicitou de formo mqis especiol o novo execuÌivo, o guem desejou
os moíores sucessos e que fosse um Presidenïe presenÌe e gue trobolhosse em prol de

todos os fregueses. ------

-------O Senhor Presidente do Assembleío de Freguesiq, visto estorem trotqdos todos
os pontos constontes do ordem de trobolhos,convídou tombém o Senhor Presidente da

Junto o dirigir umqs polovros oos seus fregueses, o que esrefez com todo o gosto,
ogradecendo o todos o opoio dodo e

cr

suo eleiçõo. Fez ainds votos de que esto Assem-

bleiq sejo porticipotivo e dinômíca e que os interesses de Ançã e dos Ançonenses seJom sempre postos ocimo dos portidórios ou dos pessoois. Reforçou oíndo o ídeio gue

Ançõ só cresce enguonto Vilo, se todos tivermos o copocidadede "remor" pqro o mes-

mo lqdo e

esquecer

qs

dif

erenços

e

procurqr

o que nos oproximq:

ANÇÂ.--Pediu oindo outorizoçõo poro onexor o seu discurso de tomodo de
condo a

fazer porte integran'fe dq mesmo, o

que opós votoçõo

posseoestsqtq, fí-

foi oprovodo por

unoní-

midode.--

Os Presid entes dq Junto de Freguesiq e do Assembleio convídorom todo o populoçõo
porq um "Ançõ de Honro" o realizor logo de seguido ò entrodq dos instoloções do Junto
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deFreguesio.-------

-------Nqdq mois hovendo q trotor for encerrqdq o sessõo, do quol se lqvrou o presente
octq de reuniõo, gue voi ser ossinodo pelo presidente da Assernbleio de Freguesio e
por mim gue o subscrevi

O Presiden'tet
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