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ATA nº 3
Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois reuniu, pelas vinte e uma horas e
15 minutos, em sessão extraordinária, a Assembleia de Freguesia de Mire de Tibães, no
edifício da sede da junta de freguesia. Antes do início dos trabalhos, o Sr. Presidente
apresentou a comunicação de suspensão de mandato de dois membros ao abrigo da alínea
a) do nº 2 do artigo 9º do regimento desta assembleia. Assim, o Sr. José Magalhães da
Coligação Juntos Por Braga foi substituído pelo Sr. André Peixoto e a Sra. Anabela Araújo
Gomes do PS foi substituída pelo Sr. João Manuel Moreira, os restantes membros estiveram
presentes, bem como todos os membros do executivo da junta de freguesia.
Deu-se início à sessão com um esclarecimento relativo à necessidade da realização desta
assembleia extraordinária. Assim, o Sr. Presidente da Assembleia explicou que por lapso deu
o regimento com aprovado, mas não foi aprovado por maioria qualificada. Face ao exposto,
procederam-se às alterações sugeridas na última assembleia e redigiu-se um novo Regimento
da Assembleia de Freguesia, retirando o período reservado ao público no início das
assembleias, havendo assim a necessidade de realizar uma nova apreciação e aprovação.
Tomou a palavra o Sr. Manuel Gonçalves que informou que concorda com as alterações
efetuadas, uma vez que com a intervenção do público no início da sessão, os membros da
assembleia perdiam o protagonismo, o papel de fazer oposição.
A Sra. Teresa Silva concordou com o Sr. Manuel Gonçalves, salientando que o facto do
público falar no início poderia ser propício ao abandono da assembleia antes do seu término.
O Sr. Manuel João da Silva lamentou a necessidade de convocar esta assembleia,
acrescentando que discorda que o público não possa intervir no início da mesma.
Posteriormente, procedeu-se à votação do documento que foi aprovado com 8 votos a favor,
do grupo PS e da Coligação Juntos por Braga, e um voto contra, do grupo TNT.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão
pelas vinte e uma horas e trinta e sete minutos.
Seguem-se as assinaturas dos elementos da Mesa da Assembleia.
PRESIDENTE DA MESA: _____________________________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA:_____________________________________________
SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA:_____________________________________________
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