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Assembleia de Freguesia do Monte
e,

ATA NUTUNNO DEZASSETE DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE VINTE DE SETEMBR DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos vinte dias do m€s de Setembro de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas e

trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia do Monte, sita ao Caminho-de-Ferro

nirmero cento e oitenta e dois, reuniu ordinariamente a Assembleia de Freguesia do

Monte, nos termos do disposto no nirmero um, do artigo or:rc, da lei setenta e cinco, de

doze de Setembro de dois mil e treze, com a seguinte ordem de trabalho:-------------

1. Periodo de Intervengio do Priblico.--

2. Periodo Antes da Ordem do Dia.---

2.1. Apreciagdo e votagdo da ata da sessdo anterior.--

2.2. Assuntos de Interesse da Freguesia.--------

3. Periodo da ordem do dia

3.1. Informagdo da Presidente de Junta.--

Presidiu d sessdo o Presidente da Assembleia, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo

secretariado pela primeira secret6ria, Maria Clara Vieira Gama e segundo secret6rio,

David Peter de Freitas Silva.-----

Estavam presentes os senhores vogais: Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, Maria Assungdo

Bacanhim da Silva, Omar da Gama da Gama da Coligagdo Confianqa; Chtia Isabel

Viveiros, Rirben Pereira de Oliveira, Rosa Maria de 56 Perestrelo Gouveia, Francisco

de Sousa Gongalves e Marco Vicente Ferreira de Gouveia do PPD/PSD.

Estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia, Maria Idalina

Fernandes da Silva, Jos6 Agostinho Freitas Baptista, Filipa Isabel Martins Azevedo e

Teod6sio Miguel Gouveia Faria.-----

Verificadas as condigdes, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a boas vindas e

de imediato deu inicio d sessSo, procedendo i leitura da convocat6ria e respectiva ordem

de trabalhos.---------

1. Periodo de Intervengio do Priblico.--
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N6o se tendo verificado qualquer inscrigdo, passamos ao ponto seguinte.

2. Periodo Antes da Ordem do Dia.----

2.1. Apreciagdo e votagdo da ata da sessdo anterior.--

Ap6s as devidas apreciagdes, a mesma foi aprovada, por unanimidade.---------

2.2. Assuntos de Interesse da freguesia.---------

Neste momento o Vogal Francisco de Sousa Gongalves, pediu a palavra para propor o

Voto de Pesar pelo falecimento de Maria Luz Tabullo Moya, que ocoffeu no dia 9 de

Setembro corrente, vitima de leucemia que a dizimou em apenas um ano - documento

que sejunta em anexo.

Posto d votagdo o Voto de Pesar, o mesmo foi aprovado por unanimidade.---------

3. Periodo da Ordem do Dia.---

3.1. Informagdo da Presidente de Junta.--

Foi dada apalavra d Sra. Presidente que ap6s cumprimentar todo os presentes disse:

"Que n6o se ia alongar muito mas pediu um minuto de sil€ncio pela nossa Maria, de

facto foi uma profissional exemplar e magnifica que nos deixou com trinta e cinco anos

de idade que partiu antes do tempo e deixou uma menina de oito anos"

Procedeu-se entdo ao minuto de silOncio

Ap6s o minuto de silOncio os trabalhos foram retomados e novamente no uso da palavra

a Senhora Presidente disse:-----
ooQue foi um prazer estar convosco durante estes quatro anos, todos n6s a trabalharmos

pela nossa Freguesia e desejar as maiores felicidades umas vez que estamos em

campanha para daqui a menos de uma semana estarmos com um novo mandato e acho

que foi muito bom o mandato que termina agora, acho que nos entendemos todos muito

bem, cada um com as suas diferengas politicas, mas isso 6 muito bom para com a

democracia, mas com a base que o que importa 6 a Freguesia e sua populagSo, nada

tenho mais nada a acrescentar e estou disponivel para alguma pergunta"

N6o houve nenhuma questSo colocada.-
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Pediu a palawa o Sr. Presidente da Assembleia para agradecer em nome da Mesa os

quatro anos que estivemos nesta Assembleia a forma como decorreram as Assembleias,

sempre pautadas pela cordialidade, enaltecer a forma como foram expostas as sugest6es

e os projectos em relagdo i freguesia, agradecer tambdm ir Junta de Freguesia a forma

como recebeu as sugest6es e a forma como em todas as reunides eram expostas as

situagdes criadas na Freguesia e desejar a todos as maiores felicidades, esperando que

nas pr6ximas Assembleias tudo tambdm coffa pelo melhor

Terminou com um "Muito Obrigado"

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sess6o,

pelas vinte horas, da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida ser6 assinada pelo

Senhor Presidente da Assembleia e, por mim, que a redigi e a subscrevo.--------

te da era
_o

Jos6 Manuel Machado Barradas

A Primeira Secret5ria da bleia

Qlt " t
Clara Vieira Gama
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