Ata n.º 5/2017 de 23/10/2017

ATA DA 1.ª REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA
--------Aos 23 dias do mês de outubro de 2017, após se ter processado à
instalação da Assembleia Municipal de Celorico da Beira, conforme o
disposto nos n.os 1 e 2, do art.º 44.º, da Lei n.º 169/99, de 18/9, na sua atual
redação, teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Município, a 1.ª Reunião
de Funcionamento da mesma, de acordo com o preceituado no n.º 1, do
art.º 45.º, da já citada Lei, presidida pela Senhora Denise do Nascimento
Fragona, na qualidade de cabeça de lista mais votada nas eleições
autárquicas, realizadas a 1 de outubro de 2017, estando presentes os
seguintes membros: ---------------------------------------------------------------------------------Ana Isabel Lucas Cabral Janelas; -------------------------------------------------------Joaquim Lopes Abreu; ---------------------------------------------------------------------Olga Maria Pereira Marques; -------------------------------------------------------------Augusto Miguel Almeida Espírito Santo; ----------------------------------------------Albino Freire Bárbara; ----------------------------------------------------------------------Maria Antónia Melo e Sá Lucas da Silva Rodrigues; -------------------------------José António Rodrigues de Sousa; -----------------------------------------------------Alexandra Raquel da Fonseca Monteiro; ----------------------------------------------António Carlos Reis da Fonseca Faria Almeida; ------------------------------------Ana Isabel Lopes Correia; -----------------------------------------------------------------Jónatas da Fonseca Farias Rodrigues; ------------------------------------------------Cláudia Maria Geraldes Aguiar;----------------------------------------------------------Flávio Manuel Granjal de Sá; -------------------------------------------------------------Helena Susana Cardoso Belo; -----------------------------------------------------------João Manuel Gaspar de Andrade; ------------------------------------------------------Joaquim de Almeida; -----------------------------------------------------------------------Armando Augusto, Presidente da Junta de Freguesia de Baraçal;-------------Davide Lopes Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de
Carrapichana; ----------------------------------------------------------------------------------
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--------António Fernando de Jesus Pinto, Presidente da Junta de Freguesia
de Casas de Soeiro;---------------------------------------------------------------------------------João Paulo Pinheiro Machado, Presidente da Junta de Freguesia de
Fornotelheiro; -----------------------------------------------------------------------------------------Rui Filipe da Fonseca Ascensão, Presidente da Junta de Freguesia
de Lageosa do Mondego; --------------------------------------------------------------------------Luís Bernardo Pina Mimoso, Presidente da Junta de Freguesia de
Linhares da Beira; -----------------------------------------------------------------------------------André Diogo de Jesus Correia, Presidente da Junta de Freguesia de
Maçal do Chão; ---------------------------------------------------------------------------------------António Joaquim Fernandes Gomes, Presidente da Junta de
Freguesia de Mesquitela; --------------------------------------------------------------------------José Francisco Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de
Minhocal; -----------------------------------------------------------------------------------------------João Carlos Ferreira dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia
de Prados; ---------------------------------------------------------------------------------------------Susana Maria Dias Cabral Figueiredo, Presidente da Junta de
Freguesia de Ratoeira; -----------------------------------------------------------------------------Filipe Miguel Rosa Guerra, Presidente da Junta de Freguesia de Vale
de Azares; ---------------------------------------------------------------------------------------------Rui Manuel Dias Bernardo, Presidente da União de Freguesias de
Açores e Velosa; -------------------------------------------------------------------------------------António Carlos Nunes Gomes, Presidente da União de Freguesias de
Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais; -----------------------------------------António da Fonseca Ascensão, Presidente da União de Freguesias
de Rapa e Cadafaz; ---------------------------------------------------------------------------------José Rocha Gonçalves, Presidente da União de Freguesias de
Celorico da Beira (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, deu-se início aos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------A Senhora Denise do Nascimento Fragona, na qualidade de cabeça
de lista mais votada nas eleições autárquicas, e nos termos da legislação
atrás referida, declarou aberta a sessão, informando os Senhores
Deputados e Presidentes de Junta agora empossados, que, o objetivo desta
sessão é eleger o Presidente e os respetivos Secretários da Mesa, pelo
que, nos termos do n.º 2, do art.º 45.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, na sua
atual redação, consultou a Assembleia acerca do método de votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, que a eleição para os membros
da Mesa seja por meio de listas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Senhora Denise do Nascimento Fragona, solicitou aos
Senhores Deputados que procedam à entrega da respetiva lista, constituída
por três nomes: Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário. -------------Deu conhecimento da apresentação de uma lista para a constituição
da Mesa da Assembleia apresentada pelo grupo parlamentar do PPD/PSD,
a qual designa por Lista A. ------------------------------------------------------------------------Lista A: -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Denise do Nascimento Fragona; ----------------------------------------1.º Secretário: Maria Antónia Melo e Sá Lucas da Silva Rodrigues; -----------2.º Secretário: Augusto Miguel Almeida do Espírito Santo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, deu conhecimento da apresentação de uma lista para a
constituição da Mesa da Assembleia apresentada pelo grupo parlamentar
do Partido Socialista, a qual designa por Lista B. -------------------------------------------Lista B: -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Ana Isabel Lucas Cabral Janelas;---------------------------------------1.º Secretário: Filipe Miguel Rosa Guerra; --------------------------------------------2.º Secretário: Flávio Manuel Granjal de Sá. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Seguiu-se a chamada – não se transcrevendo os nomes em virtude
de constarem das respetivas presenças – e a votação, por escrutínio
secreto. -------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a votação, seguiu-se a contagem dos votos entrados na
urna, tendo-se verificado o seguinte resultado: ----------------------------------------------Lista A: 18 votos a favor; ----------------------------------------------------------------Lista B: 15 votos a favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos resultados atrás referidos, a Senhora Denise do
Nascimento Fragona, que presidia a presente sessão, declarou eleita para o
mandato 2017/2021, a seguinte Mesa: --------------------------------------------------------Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: Denise do
Nascimento Fragona; -------------------------------------------------------------------------------1.º Secretário: Maria Antónia Melo e Sá Lucas da Silva Rodrigues; ----------2.º Secretário: Augusto Miguel Almeida do Espírito Santo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia convidou
os secretários eleitos a tomarem o seu lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu conhecimento
de um ofício enviado pela ANMP, para se proceder à eleição de um
Presidente de Junta de Freguesia, bem como do seu substituto, que em
representação de todas as Juntas de Freguesia do Concelho, participará no
XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ---------------Atenta à urgência da eleição referida, foi solicitado pela Senhora
Presidente da Mesa que cada bancada apresentasse uma lista, caso assim
o entendessem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Deputado Albino Bárbara, tomando a palavra, referiu que
não poderia ser levado a votação este assunto, por não estar incluído na
ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo sido dada a palavra ao Senhor Deputado Joaquim Abreu, o
mesmo referiu que pode ser votada a inclusão deste assunto, na ordem do
dia. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia colocou à
consideração da Assembleia Municipal, a inclusão deste assunto na
presente sessão, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com 17
abstenções e 16 votos a favor. -------------------------------------------------------------------De seguida, solicitou aos grupos parlamentares que apresentem uma
lista com dois nomes, um Membro efetivo e um Membro suplente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o Senhor Deputado Albino Bárbara solicitou
algum tempo para preparação da lista a apresentar pela bancada do PS, o
que foi concedido, declarando-se interrompida a sessão para esse efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia declarou aberta a
sessão dando conhecimento da apresentação de uma lista para a eleição
de um Presidente de Junta, bem como, do seu substituto, que participará no
XXIII Congresso da ANMP, apresentada pelo grupo parlamentar do
PPD/PSD, a qual designa por Lista A. ---------------------------------------------------------Lista A: -----------------------------------------------------------------------------------------Membro efetivo: Susana Maria Dias Cabral Figueiredo, Presidente da
Junta de Freguesia de Ratoeira; -----------------------------------------------------------------Membro suplente: Davide Lopes Pereira, Presidente da Junta de
Freguesia de Carrapichana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, deu conhecimento da apresentação de uma lista para a
eleição de um Presidente de Junta, bem como, do seu substituto, que
participará no XXIII Congresso da ANMP, apresentada pelo grupo
parlamentar do Partido Socialista, a qual designa por Lista B. -------------------
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--------Lista B: -----------------------------------------------------------------------------------------Membro efetivo: José Francisco Gomes, Presidente da Junta de
Freguesia de Minhocal;-----------------------------------------------------------------------------Membro suplente: André Diogo de Jesus Correia, Presidente da Junta
de Freguesia de Maçal do Chão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a chamada – não se transcrevendo os nomes em virtude
de constarem das respetivas presenças – e a votação, por escrutínio
secreto. -------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a votação, seguiu-se a contagem dos votos entrados na
urna, tendo-se verificado o seguinte resultado: ----------------------------------------------Lista A: 17 votos a favor; ----------------------------------------------------------------Lista B: 16 votos a favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos resultados atrás referidos, a Senhora Presidente da Mesa
da Assembleia declarou eleitos os seguintes Presidentes de Junta:-------------------Membro efetivo: Susana Maria Dias Cabral Figueiredo, Presidente
da Junta de Freguesia de Ratoeira; -------------------------------------------------------------Membro suplente: Davide Lopes Pereira, Presidente da Junta de
Freguesia de Carrapichana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu
conhecimento aos presentes que as convocatórias da Assembleia Municipal
são enviadas em papel, no entanto, a documentação é enviada em suporte
cd, questionando os presentes se concordam com este método. ----------------------A proposta foi aceite por todos os presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia questionou os
presentes se pretendiam usar da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Senhor Deputado Albino Bárbara começou por cumprimentar a
Mesa da Assembleia, Presidente da Câmara Municipal e restante Vereação,
Deputados Municipais, Entidades presentes e público em geral. Usou da
palavra para endereçar os parabéns à Mesa recentemente eleita e dizer
que a bancada do PS, está disponível para trabalhar em prol do concelho,
assente numa política de Economia, Eficácia e Eficiência. -------------------------------A bancada do PS terá uma postura ativa e participativa nos debates,
não tendo qualquer relutância em votar propostas apresentadas pelas
outras bancadas, esperando que o contrário também aconteça. -----------------------Deseja que as bancadas com assento neste órgão (IPNT, PPD/PSD
e PS), se unam em prol do desenvolvimento do concelho e dos seus
munícipes, até porque, Celorico da Beira está localizado no Interior, que
continua esquecido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Senhor Deputado Joaquim Abreu dirigiu-se a todos
os presentes que cumprimentou, agradeceu a oportunidade pelo uso da
palavra e disse concordar com as palavras proferidas pelo Senhor
Deputado Albino Bárbara, até porque, essa sempre foi a posição assumida
pela bancada da coligação PPD/PSD-CDS/PP durante o último mandato.
Considera terem feito uma oposição construtiva e votaram contra, em
abstenção e a favor quando assim teve de ser. Mas para que essa política
da Economia, Eficácia e Eficiência seja possível, devem então passar das
palavras aos atos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia proferiu o seguinte: --------“Senhor Presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, ---------------Senhores Vereadores, ---------------------------------------------------------------------Senhoras e senhores deputados municipais, ----------------------------------------Senhor Comandante do Posto da GNR de Celorico da Beira; ------------------Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira
e demais entidades aqui presentes, -----------------------------------------------------
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--------Funcionários da Autarquia,----------------------------------------------------------------Público em geral, ----------------------------------------------------------------------------Minhas Senhoras e Meus Senhores, ---------------------------------------------------Apresento os meus respeitosos cumprimentos. -------------------------------------É com enorme orgulho e satisfação que me dirijo a vós, na qualidade
de Presidente da Assembleia Municipal de Celorico da Beira. --------------------------Cumpriu-se a vontade da maioria dos deputados municipais, mas
acima de tudo, cumpriu-se e respeitou-se a vontade do Povo!! -------------------------Assim, e nesse seguimento, as minhas primeiras palavras de
saudação e agradecimento não podiam deixar de ser para todos os
Celoricenses que exerceram o seu direito cívico e de cidadania através da
participação livre e democrática nestas eleições. -------------------------------------------Deixo aqui também uma palavra de saudação a todos os candidatos
dos diferentes órgãos autárquicos que mobilizaram os eleitores e os
envolveram no ato eleitoral. -----------------------------------------------------------------------Saudar ainda os que terminaram funções nesses órgãos autárquicos
e que, com dignidade, cumpriram o dever cívico, dedicando muito do seu
tempo à causa pública. -----------------------------------------------------------------------------E como não poderia deixar de ser, uma saudação especial aos que,
comigo, para este mandato, foram eleitos! ----------------------------------------------------Posto isto, quero agradecer a confiança que em mim depositaram
para presidir aos trabalhos da Assembleia Municipal, cargo que irei exercer
de forma independente, rigorosa e responsável, deixando aqui o seguinte
apelo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Minhas senhoras e meus senhores: ---------------------------------------------------- - sejamos coerentes com os programas que defendemos, ---------------------- - justos e intransigentes na defesa dos nossos ideais, --------------------------- - frontais com os nossos interlocutores e adversários e, ------------------------- - cordiais no trato, sempre. --------------------------------------------------------
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--------Se assim for, teremos connosco os principais ingredientes e o ponto
de partida para o sucesso e desenvolvimento do nosso Concelho que –
nunca podemos esquecer – é a nossa prioridade. ------------------------------------------Deixemos partidarismos, interesses e conflitos pessoais, para nos
focarmos no bem comum que é a nossa terra e teremos connosco, com
todos e com cada um de nós, o Povo que é soberano!------------------------------------Queremos uma Assembleia Municipal participativa, plural, mas
sobretudo crítica, construtiva, processo que culmina com uma participação
popular ativa – gostava de continuar a ver esta sala cheia nas próximas
reuniões desta Assembleia – fica aqui o convite. -------------------------------------------Uma palavra final de agradecimento à minha família que me
acompanhou nesta caminhada: ------------------------------------------------------------------Ao meu marido, que foi o meu grande encorajador no abraçar deste
novo desafio e, ---------------------------------------------------------------------------------------Ao meu filho que é a minha inspiração para que queira contribuir na
melhoria deste Concelho de forma a que todos nos mantenhamos cá e que
outros se queiram cá fixar. ------------------------------------------------------------------------Bom trabalho e boa sorte para todos, para este novo ciclo que hoje
começa! ------------------------------------------------------------------------------------------------Muito obrigada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada esta sessão, eram
12h30m, da qual para constar se lavrou a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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