Ata Número Um
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, pelas vinte horas
e trinta minutos, no Salão Nobre do edifico sede da Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada, reuniu a Assembleia de
Freguesia, sob a presidência de Rui Manuel Pereira de Sousa, na qualidade de
cidadão que encabeçou a lista mais votada nas eleições autárquicas, por direito
próprio, o novo Presidente de Junta, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Instalação da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de
Bagunte, Ferreiró, Outeiro Maior e Parada e subsequente tomada de posse dos
eleitos;
Ponto dois: Eleição dos vogais da Junta de Freguesia;
Ponto três: Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia.
No ponto um da ordem de trabalhos, o Sr. Rui Manuel Pereira de Sousa deu
início à reunião verificando a identidade e legitimidade dos candidatos eleitos: pela
coligação PPD/PSD.PPM os senhores Rui Manuel Pereira de Sousa, Maria Amélia
Pereira Araújo, António Manuel Araújo Silva, Maria Goreti de Azevedo Martins,
Ernesto Maia Azevedo e Sérgio Manuel dos Santos Moninhas e, pelo PS, os
senhores Ana Luísa da Silva Leal, Lino Joaquim de Castro Cruz e Fernando Gomes
da Costa.
De seguida, o Sr. Rui Sousa, apresentou a proposta para a eleição do
primeiro e do segundo vogal da Junta de Freguesia. Foram eleitos, por escrutínio
secreto, como primeiro vogal o Sr. Ernesto Maia Azevedo e como segundo vogal o
Sr. António Manuel Araújo da Silva, com seis votos a favor, um voto contra e dois
votos brancos.
De seguida, passou-se à eleição, por escrutínio secreto, da Mesa da
Assembleia

de

Freguesia.

Foi

apresentada

uma

lista

pela

coligação

PPD/PSD.PPM, designada por “Lista A”, composta por José Maria da Costa Sousa,
para Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia; Ana Paula Ferreira da Costa
Viso, para primeiro Secretário e Daniela Torres Faria para segundo Secretário. A
Mesa foi eleita com sete votos a favor e dois votos brancos.
O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Sr. José Maria da Costa
Sousa, explicou que, conforme o Decreto-lei 169/99, de dezoito de setembro, com a
redação dada pela Lei n.º 5–A/2002, de 11 de janeiro, deverá proceder-se à
discussão e aprovação do novo regimento da Assembleia de Freguesia, sendo que
enquanto este não for aprovado continua em vigor o anterior regimento. Propôs, de
seguida, a nomeação de uma comissão para análise das necessárias alterações ao

atual regimento e que a discussão e aprovação do novo regimento se realize na
próxima reunião da Assembleia de Freguesia. A proposta foi posta a votação e
aprovada por unanimidade dos membros da Assembleia. A comissão foi constituída
pelos senhores Ana Luísa da Silva Leal, Ana Paula Ferreira da Costa Viso e José
Maria da Costa Sousa.
De seguida, o Presidente da Assembleia, deu a palavra aos presentes, tendo
o senhor Luís Gonçalves desejado felicidades e bom trabalho à nova Junta de
Freguesia e a todos os demais eleitos que tomaram posse.
Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia deu a
palavra ao Presidente de Junta.
O Presidente de Junta, Sr. Rui Sousa, felicitou os eleitos e congratulou-se
com a presença de todos, fazendo votos de que o quadriénio dois mil e treze dois
mil e dezassete seja marcado pelo progresso das freguesias agora unidas.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por terminada e reunião, da qual se
lavrou a presente ata, que será aprovada e assinada.

