
O Voto de Pesar, que a seguir se transcreve, foi apresentado pelo Grupo Municipal do Partido 

Social Democrata tendo-se associado ao mesmo os Grupos Municipais do Partido Socialista e da 

Coligação Democrática Unitária. 

Voto de Pesar por todas as vitimas da COVID-19 no concelho de 
Reguengos de Monsaraz 

A disseminação do novo coronavirus, a partir do final do ano de 2019, iniciou um período 
dramático, dando origem a uma pandemia que afeta hoje o mundo inteiro. 

As consequências da COVID-19 são gravíssimas e provocaram uma crise social, económica e 
de saúde pública. 

Em 18 de junho de 2020 iniciou-se no concelho de Reguengos de Monsaraz um surto do novo 
coronavirus SARS-CoV-2, que causou 18 vitimas mortais entre os nossos conterrâneos. 

Este surto originou um profundo clima de consternação pelo qual toda a população sofreu, 
tendo muitas famílias do concelho sido privadas da presença de familiares que não resistiram à 
doença. 

A Assembleia Municipal é, genuinamente, o órgão mais representativo da população do 
nosso concelho e é este o local certo para o povo do concelho de Reguengos de Monsaraz 
expressar o seu mais profundo pesar pela perda dos nossos conterrâneos, endereçando às 
famílias enlutadas a sua solidariedade e as mais sinceras condolências. 

Neste sentido, ao abrigo da alínea b) do artigo 16° do Regimento, o Grupo Municipal do 
Partido Social Democrata apresenta à votação nesta Assembleia Municipal um VOTO DE PESAR 
por todas as vitimas da COVID-19 no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Propõe ainda o Grupo Municipal do Partido Social Democrata que este voto de pesar seja 
publicado nos órgãos de comunicação social da região e seja transmitido, por escrito em papel 
oficial desta Assembleia Municipal, a todas as famílias das vitimas da COVID-19 deste 
concelho. 
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A Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, reunida em sessão ordinária de 11 de 

setembro de 2020, deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar por todas as vítimas 

da COVID-19 no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Voto de Pesar será publicado nos órgãos de comunicação social da região e será 

transmitido, por escrito em papel oficial da Assembleia Municipal, a todas as famílias das 

vítimas da COVID-19 deste concelho 

Reguengos de Monsaraz, 11 de setembro de 2020 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

Ana Maria Férias Paixão Duarte 
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