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ATA nº 5
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas vinte e uma
horas e dez minutos, em sessão ordinária, a assembleia de freguesia de Mire de Tibães, no
edifício da sede da junta de freguesia. Antes do início dos trabalhos, o Sr. Presidente da
Assembleia 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. Luís
Correia da Coligação Juntos por Braga foi substituído pelo Sr. André Peixoto e o Sr. Ricardo
Pinto do Partido Socialista foi substituído pelo Sr. João Moreira. Os restantes membros da
assembleia, bem como todos os membros do executivo da junta de freguesia, estiveram
presentes, com exceção do Sr. Manuel João Silva do Tibães Nossa Terra que estando na
plateia não assumiu o seu lugar na assembleia.
Iniciou-se a sessão com a leitura de um pedido de impugnação da assembleia através
do qual o Tibães Nossa Terra alegava que a convocatória não foi feita com a devida
antecedência. O presidente da Mesa da Assembleia explicou que por lapso a convocatória
deveria ter sido entregue no dia 22 de junho de 2022 e não no dia 23 de junho de 2022,
questionando ao Sr. Manuel João Silva se era possível realizar a assembleia uma vez que
todos os membros estavam presentes. Contudo, este manteve-se irredutível. O sr. Presidente
questionou então a assembleia se seria possível o seu reagendamento para o mês de julho,
uma vez que o regimento não o contempla. Os membros da assembleia não manifestaram
qualquer oposição. Tendo então o presidente da assembleia informado que iria reconvocar a
assembleia para o mês de julho de 2022.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a
sessão às vinte e uma horas e vinte e cinco minutos.
Seguem-se as assinaturas dos elementos da Mesa da Assembleia.
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