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AS SEMBLEI A DA UN I ÃO DE FREGUES IAS DO

_

CAR TAXO E VALEDA P INTA

A C TA Nº. 1

Aos catorze dias do mês de Outubro de dois mil e treze reuniu, na sala de Sessões da
{'
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Sede da União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, a Assembleia de Freguesia, com a
seguinte Ordem De Trabalhos:

Ponto

e

1 - Tomada de posse dos membros da Assembleia da União de Freguesias.

Ponto II -Tomada de posse dos membros da Mesa da Assembleia da União de Freguesias

e do respectivo Executivo.

Pelas vinte e uma horas e quarenta minutos, Délio da Silva Pereira, na qualidade de
cabeça de lista mais votado nas eleições Autárquicas realizadas no passado dia vinte e nove de
Setembro, deu início à sessão convidando o Sr. António Garcia Nunes Morão, para secretariar a
Assembleia, de seguida informou que o eleito Sr. Domingos António Caria Xavier, tinha
renunciado ao Mandato, sendo substituído pelo cidadão imediatamente a seguir na respectiva
lista Partidária.

Dispensadas as formalidades da chamada e identificação de todos os eleitos, foram
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empossados os treze elementos eleitos no passado dia vinte de nove de Setembro de dois mil e
treze, por sufrágio universal.

Exercendo as suas novas funções, o Sr. Presidente Délio da Silva Pereira prosseguiu com
.�

a apresentação de uma proposta do grupo PS (Proposta Nºl), para que a eleição do executivo da
Junta de Freguesia fosse feita por lista completa.
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Não havendo outras propostas, foi aquela posta à votação tendo sido aprovada por
unanimidade.
De seguida o grupo PS apresentou uma lista propondo a composição do executivo para a
Junta de Freguesia (proposta nº2). A votação foi feita por voto secreto tendo obtido o seguinte
resultado:
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Total de votos:

13

Votos Brancos:

3

Votos nulos:

o

Votos contra:

3

Abstenções:

o

Votos a favor:

7
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Aprovada por maioria a lista apresentada pelo grupo PS, procedeu-se ao empossamento
dos elementos que passarão a formar o executivo da Junta de Freguesia, do seguinte modo:

João Paulo Vila da Silva

e

Teresa Rita De Carvalho Rosa

(PS)
(PS)

Hugo de Almeida Narciso Gomes Vieira (PS)
Márcia Sofia Cera Crena

(PS)

Procedeu-se de imediato ao empossamento dos elementos que devem preencher os
lugares deixados pelos membros que subiram ao executivo da Junta de Freguesia. Conforme a
lista de eleitos em 29 de Setembro, subiram para formação da Assembleia de Freguesia os
seguintes elementos:
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António Garcia Nunes Morão

(PS)

Susana Margarida Amaral Duarte Nunes

(PS)

Diogo José Mota Periquito Vieira

(PS)

Paulo Jorge Leal da Silva Lambéria

(PS)

Sandra Isabel Domingos Vila

(PS)

O grupo PS apresentou nova proposta (Proposta nº3) para que a votação para a
composição da Mesa da Assembleia da União de Freguesias, fosse feita por lista completa.
w
•.

Posta à votação esta proposta, foi a mesma aprovada por unanimidade.

O Sr. Presidente em exercício solicitou a entrega de listas e convidou o eleito João
Miguel Ferreira Heitor para secretariar a Assembleia por troca com o eleito António Garcia
Nunes Morão, e de imediato o grupo PS apresentou uma lista com os seguintes cargos e nomes:

Presidente :

Manuel Luis Salgueiro

1 º Secretário:

António Garcia Nunes Morão

2º Secretário:

Susana Margarida Amaral Duarte Nunes

Esta lista foi designada com a letra A

O grupo PSD entregou de seguida uma lista que foi designada por B, constituída pelos seguintes
cargos e nomes:
r

Presidente :

e

Jorge Luciano Gonçalves Nogueira

1 º Secretário:

João Francisco Vitorino Caria

2º Secretário:

Ana Rita Rodrigo Monteiro Rodrigues

E não havendo mais listas, foram estas postas à votação tendo obtido o seguinte
resultado:
Lista A
Lista B

-
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6 votos

7 votos

A lista B venceu com maioria.

Antes de deixar a Mesa, o Presidente da União de Freguesias, Sr. Délio da Silva Pereira, felicitou
todos os elementos que foram empossados, desejando o maior sucesso no desempenho dos
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respetivos cargos, esperando e fazendo votos para que os dois órgãos, com dignidade,
contribuam de uma forma positiva e empenhada, em prol do bem-estar das Populações e no
desenvolvimento, cada vez mais da nova freguesia.

Pelas vinte e duas horas e trinta minutos, o novo presidente da Assembleia da União de
\-

Freguesias usou da palavra para registar a honra que sente por fazer parte da Mesa da
Assembleia da União de Freguesias. Confiante que os novos eleitos saberão estar à altura dos
novos desafios, agradeceu a todos os que se envolveram neste processo e aos que tomaram
posse, tanto os membros do executivo como os membros da Assembleia, endereçou ainda
parabéns aos novos eleitos do Município do Cartaxo, nomeadamente ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal que se encontrava presente, disse ainda que esperava uma grande capacidade
de diálogo por parte dos eleitos em virtude de não haver maiorias absolutas nos órgãos
autárquicos, sublinhando que relativamente à União das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta
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existe uma prioridade no que diz respeito à aprovação do novo Regimento da Assembleia de
Freguesia, bem como ter-se-á que definir a sede da União das Freguesias nos próximos noventa
dias, após esta intervenção passou-se a um período de intervenções dos vogais, registando a
inscrição de Fernando Ramos.
O Sr. Fernando Ramos, ex-presidente da Junta de Freguesia de Vale da Pinta, interveio para
cumprimentar o Executivo hoje eleito bem como a Mesa e todos os Membros da Assembleia,
lendo de seguida o seguinte texto:
"Neste final de ciclo autárquico e em forma de despedida, decidi que devia fazer uma pequena
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reflexão sobre os três mandatos, que me foram possibilitados pelo voto do povo que me elegeu.
Tentei ao longo destes doze anos, servir as associações os cidadãos e as cidadãs de Vale da Pinta.
Muitas vezes consegui atingir os objetivos que delineei, noutras nem por isso, apesar do esforço
realizado.
Coloquei sempre em primeiro lugar os interesses da Freguesia e soube sempre distinguir o
interesse geral, do interesse particular ou do grupo.
Apoiei todas as instituições da Freguesia e elevei a mesma a patamares nunca anteriormente
alcançados.
Fui um autarca presente e dedicado, que nunca ignorou as necessidades e carências da
população.
Ao fim de doze anos, posso afirmar que sinto que cumpri com honestidade e hombridade as
funções que me foram confiadas.
Pretendo estar sempre ativo nas decisões futuras, acompanhar e apoiar a população que sempre
confiou em mim.
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Termino um ciclo que considero compensador, quer a nível pessoal, quer ao nível profissional.
Não posso deixar de agradecer a todos os que me acompanharam neste percurso e que
permitiram que existisse "obra feita" em Vale da Pinta.
Já referia o Padre António Vieira:"Para falar ao vento, bastam palavras, pra falar ao coração são
necessárias obras!".

...

Estou certo que são as obras que ajudei a implementar em Vale da Pinta que ficarão para sempre
no coração de todos vós.
A todos, muito obrigado! Continuo convosco!".
Terminou a sua intervenção agradecendo não só à população de Vale da Pinta mas também à do
Cartaxo e aos que lideraram os seus destinos e desejou boa sorte e felicidades a todos.

Não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião eram vinte e três
horas e cinco minutos.
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Freguesias, que a redigi e subscrevi.
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Secretário da Assembleia da União de

