
 

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

Raminho, do dia treze de julho do ano dois mil e vinte dois 

 Ao décimo terceiro dia do mês de julho 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 Honorato Bettencourt Lourenço, no exercício das funções de Presidente da 

Assembleia de Freguesia e secretariada por Maria Edite Ormonde. ------------------------- 

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

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

Honorato Bettencourt Lourenço, Maria Edite de Sousa Ormonde, Luís Luciano Bretão 

Cardoso, Isabel Maria Corvelo de Melo Coelho ------------------------------------------------ 

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

Jacinto Néri Mendes de Borba, Eduina Borges Ornelas e Rodrigo Melo da Terra;.-------- 

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

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

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

Secretária: Maria Clara Dias Costa--------------------------------------------------------------- 

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

foram aprovadas por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

 



Ponto três: Informação do Presidente da Junta sobre a atividade desenvolvida entre vinte e 

nove de abril e treze de julho do presente ano. ----------------------------------------------------- 

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

conhecimento sobre a concessão de sepultura perpétua a Maria da Conceição Fortuna, Ana 

Paula Pires Bento e Francisco Manuel Dinis. ------------------------------------------------------ 

Ponto Cinco:  Voto de louvor pela criação e percurso do Grupo de Teatro PÉ-DE-MILHO 

apresentado pelo Grupo do PSD. O voto foi aprovado por unanimidade. ---------------------- 

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

____________________________________________ 

(Honorato Bettencourt Lourenço) 

 

A Secretária da Assembleia de Freguesia  

____________________________________________ 

(Maria Edite Ormonde) 


