Ata Número Um

Aos catorze dias de outubro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas
e quinze minutos, no Salão Nobre do Edifício da Sede de Junta da Freguesia de
Bagunte, e de acordo com o determinado n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 169/99, de 18
de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, reuniu
sobre a presidência de Bernardino Vilas Boas da Silva, na qualidade do cidadão
que encabeçou a lista mais votada na Freguesia nas eleições do passado dia 26 de
setembro de 2021, e é por direito próprio, o novo Presidente de Junta, quem dirige
a Primeira Assembleia de Freguesia para o quadriénio de 2021/2025. O Sr.
Presidente começou por designar de entre os presentes Cidália Maria da Costa
Balazeiro para elaborar a Ata desta Primeira Reunião, nos termos do n.º 2 do artigo
8.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002
de 11 de janeiro e artigo 57.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.
A convocatória tinha a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Instalação da nova Assembleia de Freguesia, com tomada de
posse dos novos membros eleitos;
Ponto dois: Eleição dos vogais da Junta de Freguesia;
Ponto três: Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia.
Tendo sido concluída a instalação da nova assembleia de freguesia e
aprovada a respetiva ata de instalação, passou-se ao ponto dois da ordem de
trabalhos, eleição dos vogais da Junta de Freguesia.
De acordo com n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a
redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o Sr. Presidente da Junta
propôs que a eleição dos Vogais para a Junta de Freguesia fosse por Lista, não se
tendo oposto nenhum dos Membros da Assembleia.
De seguida, o Sr. Presidente da Junta propôs para Vogais da Junta de
Freguesia os Membros Eleitos pelo movimento “Projeto Para Todos” (PPT) – Maria
Goreti de Azevedo Martins e Ernesto Maia de Azevedo, tendo sido distribuídos
boletins de voto a todos os membros da Assembleia eleitos e presentes. Depois de
feita a votação secreta com sistema de urna fechada, aberta a mesma contaram-se

nove (9) votos introduzidos, sendo o resultado desta votação o seguinte: nove votos
a favor, tendo sido aprovada por unanimidade.
De seguida, e para ocupar os lugares deixados vagos pelo Presidente e
Vogais da Junta de Freguesia, e para completar a Assembleia de Freguesia, foram
chamados os elementos seguintes da Lista do movimento “Projeto Para Todos”
(PPT) – Sérgio Manuel dos Santos Moninhas (cartão de cidadão n.º 11366540 7
ZX2, válido até 22/01/2029), Célia Marta da Costa e Silva (cartão de cidadão n.º
12681070 2 ZX2, válido até 31/05/2029), e João Carlos da Costa Cruz (cartão de
cidadão n.º 13965247 7 ZY3, válido até 07/11/2027), que tinham prévia e
devidamente sido convocados, fizeram o seu juramento de tomada de posse.
Passou-se de seguida ao ponto 3 da ordem de trabalhos: Eleição da Mesa da
Assembleia de Freguesia.
A composição da Mesa de Assembleia de Freguesia, conforme a lei, é a
seguinte: Presidente, Primeiro e Segundo Secretários. De acordo com o n.º 2 do
artigo 9.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de janeiro, o Sr. Presidente da Junta propôs que a eleição da Mesa
da Assembleia de Freguesia fosse por Lista, não se tendo oposto nenhum dos
Membros da Assembleia.
Foi apresentada pelo movimento “Projeto Para Todos” (PPT) uma lista,
designada por “Lista A”, composta por: Carlos Manuel Amorim Cardoso, para
Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia; Cidália Maria da Costa Balazeiro,
para 1.ª Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia; e José António Capela
Amorim, para 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia.
Tendo sido distribuídos boletins de voto a todos os Membros da Assembleia
eleitos e presentes. Depois foi realizada a votação secreta com sistema de urna
fechada. Aberta a mesma, contaram-se nove (9) votos introduzidos, sendo o
resultado desta votação o seguinte: nove votos a favor da Lista A, tendo sido
aprovada por unanimidade a Lista A.
De acordo com este resultado, a Assembleia de Freguesia ficou constituída da
seguinte forma: Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia – Carlos Manuel
Amorim Cardoso; Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia –

Cidália Maria da Costa Balazeiro; Segundo Secretário da Mesa da Assembleia de
Freguesia - José António Capela Amorim.
O novo Presidente da Assembleia assumiu as funções, em substituição do 1º
cidadão da lista mais votada e por direito próprio o Presidente de Junta.
O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia saudou os presentes,
agradeceu aos membros cessantes da Assembleia e deu as boas vindas aos novos
membros, eleitos por vontade da população. Chamou a atenção para os desafios
que a nova Junta vai enfrentar. Agradeceu a colaboração do anterior executivo
municipal, e felicitou o novo executivo municipal, de quem também espera
cooperação, transmitindo as necessidades da freguesia para este novo mandato.
De seguida deu a palavra aos membros da Assembleia eleitos.
A Sra. Nadia Marques, eleita pela CDU, saudou os presentes, agradeceu aos
eleitores a confiança que depositaram na CDU, comprometendo-se a defender as
propostas do partido que representa. Declarou tencionar analisar todas as
propostas com abertura e esperar o mesmo para as propostas que apresentar.
Prometeu fazer uma oposição responsável. Manifestou a posição de luta pela
revogação da Lei da Reforma Administrativa que impôs a união de freguesias.
Não tendo havido mais intervenções dos membros da Assembleia, o
Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta, tendo-se
destacado os seguintes pontos na sua intervenção. Saudou os colegas do
executivo que continuam em funções com espirito de missão. Afirmou contar com a
colaboração da Assembleia de Freguesia e saudou em especial a eleita pela CDU
Sra. Nádia Marques. Cumprimentou as autoridades e associações presentes.
Comprometeu-se a ouvir as propostas de todos e garantiu a continuação da
colaboração com o executivo municipal tencionando apresentar em breve as ideias
da Junta a este novo executivo municipal. Informou que reunirá com as
associações e movimentos de forma a manifestar a disponibilidade do executivo da
União de Freguesias para colaborar com todos e com a comunidade.
O Presidente da Assembleia informou que iria enviar por email o Regimento
atual da Assembleia de Freguesia, para o mesmo ser eventualmente alterado e
votado na próxima reunião da Assembleia de Freguesia.

Foi elaborada uma minuta da ata da presente reunião, que foi lida e posta a
votação, tendo sido aprovada por unanimidade, com nove votos a favor.
O Presidente da Mesa da Assembleia deu de seguida a palavra aos presentes
não membros da Assembleia.
O Sr. António Ramalho manifestou estar ao dispor da freguesia, deu os
parabéns aos novos eleitos democraticamente e as boas vindas à Sra. Nádia
Marques.
O Sr. Luis Gonçalves, em nome da associação Jardim de Sons, agradeceu a
colaboração da Junta e conta com a ajuda da nova Junta para as necessidades
identificadas.
O Sr. Jorge Pinheiro, da Associação de Caçadores, também agradeceu a
colaboração da Junta.
O Sr. Rui Sousa declarou que a nossa união de freguesias é um exemplo de
união verdadeira e uma mais valia para as 4 freguesias. Deu ainda os parabéns ao
executivo eleito, aos colaboradores da União de Freguesias e à Assembleia
empossada, reforçando a importância do espirito de vigilância da Assembleia.
O Sr. Padre Miguel, em nome da Paróquia de Bagunte, agradeceu toda a
colaboração da Junta e disse que sentiu sempre a proximidade do executivo e
espera que assim continue.
O Presidente da Assembleia pediu a presença e participação da população
nas Assembleias e comprometeu-se a retomar as reuniões rotativas nas freguesias
da União de Freguesias.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por terminada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que será aprovada e assinada.

