
 

Minuta da Ata da primeira reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do 

Raminho, do dia vinte e nove de abril do ano dois mil e vinte dois 

 Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e 

trinta minutos, reuniu-se a Assembleia de Freguesia do Raminho, em sessão ordinária, 

presidida por Luís Luciano Bretão Cardoso, no exercício das  funções de Presidente da 

Assembleia de Freguesia em substituição e secretariada por João Paulo Simões Dinis. 

Registaram-se as seguintes presenças: ------------------------------------------------------------ 

Partido Social Democrata (PSD): ---------------------------------------------------------------

Luís Luciano Bretão Cardoso, João Paulo Simões Dinis, Manuela de Fátima Berbereia de 

Sousa , Paulo Joaquim Jaques Xavier ------------------------------------------------------------ 

Partido Socialista (PS): --------------------------------------------------------------------------- 

Jacinto Néri Mendes de Borba, Andreia Melissa Parreira Vieira e Rodrigo Melo da 

Terra;.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Órgão Executivo: -----------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Mário José Martins Cardoso--------------------------------------------------------- 

Tesoureiro: Francisco José Berbereia de Sousa------------------------------------------------- 

Deu-se início à reunião com a leitura da ata da assembleia anterior, ---------------------- 

Seguiu-se a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. 

Ponto dois: Apreciação e aprovação das contas de Gerência do ano 2021. As contas foram 

aprovadas com quatro votos a favor, zero votos contra e três abstenções. 

Ponto três: Revisões orçamentais e alterações ao Plano de Orçamento de 2022. As revisões 

e alterações foram aprovadas por unanimidade. 



Ponto Quatro: Revisão do inventario patrimonial alterações aprovadas por unanimidade 

Ponto Cinco: O Presidente do executivo da Junta de Freguesia do Raminho deu 

conhecimento sobre a concessão de sepultura perpétua ao residente António Faria. 

Ponto Seis: O Presidente do executivo da Junta de Freguesia do Raminho informou a 

assembleia sobre a compra de um prédio para a construção de um carregadouro e curral de 

brincagem no Cabo do Raminho. 

Ponto Sete: Outras informações do Presidente do executivo da Junta de Freguesia sobre a 

atividade desenvolvida entre vinte e sete de dezembro e vinte e nove de abril. 

Ponto Oito:  Voto de louvor apresentado pelo PSD Raminho pela aprovação da criação do 

Prémio Literário Álamo Oliveira para jovens escritores, voto foi aprovado por unanimidade 

Ponto Nove:  Voto de louvor apresentado pelo PS Raminho ao Sr. José Salvador Esteves 

Cota, voto foi aprovado por unanimidade. 

Ponto Dez: Voto de Pesar apresentado pelo PS Raminho ao Sr.  José Caetano Martins, voto 

foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia (em substituição) 

____________________________________________ 

(Luís Luciano Bretão Cardoso) 

 

O Secretário da Assembleia de Freguesia (em substituição) 

____________________________________________ 

(João Paulo Simões Dinis) 


