Ata n.º 5/2021 de 13-10-2021

ATA DA 1.ª REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA
--------Aos treze dias, do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e um,
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 Auditório do Centro Cultural, 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 vinte e seis de setembro de dois mil e
vinte e um, estando presentes os seguintes membros:------------------------------------José Miguel Neves Figueiredo; ----------------------------------------------------------Joaquim Lopes de Abreu; -----------------------------------------------------------------Alexandra Isabel Henriques Sena; ------------------------------------------------------Maria Antónia Melo e Sá Lucas da Silva; ---------------------------------------------Carlos Miguel da Costa Cunha; ----------------------------------------------------------Francisco José Pereira Marques Cabral; ----------------------------------------------Luís Alberto Pereira Nunes Lourenço Marques; -------------------------------------Flávio Manuel Granjal de Sá; -------------------------------------------------------------Cláudia Maria Geraldes Aguiar;----------------------------------------------------------Ana Cláudia Rodrigues Marques; -------------------------------------------------------Mariana Flor Neves dos Santos;---------------------------------------------------------Tiago Alexandre Dias dos Santos Silva; -----------------------------------------------José Jorge Silva; -----------------------------------------------------------------------------Vera Patrícia Caçador de Almeida Rebelo; -------------------------------------------António Santos; ------------------------------------------------------------------------------Ricardo Jorge Almeida Coelho; ----------------------------------------------------------Armando Augusto, Presidente da Junta de Freguesia do Baraçal; ------------João Filipe Ventura de Almeida Carvalho, Presidente da Junta de
Freguesia da Carrapichana;----------------------------------------------------------------
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--------Manuel Martins da Cruz, Presidente da Junta de Freguesia de Casas
do Soeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------Bruno Alexandre Castro de Almeida, Presidente da Junta de
Freguesia do Fornotelheiro; -----------------------------------------------------------------------Rui Filipe da Fonseca Ascensão, Presidente da Junta de Freguesia
de Lageosa do Mondego; --------------------------------------------------------------------------Paulo dos Santos Cunha, 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 da Mesquitela; --------------------------------------------------------------------------Francisco Duarte Amaro Coito, 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 da 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; ---------------------------------------------------------------------------------Fernando Fonseca Veiga, Presidente da União de Freguesias de
Celorico da Beira (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes nesta sessão, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Carlos Manuel da Fonseca Ascensão e os Senhores Vereadores
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José Albano Pereira Marques, Teresa Ferrão Cardoso, José Alfredo de
Almeida Silva e Maria Teresa Carvalho Campos Meireles da Cunha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, deu-se início aos trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, congratulando o presente
Executivo, por ser composto por duas mulheres. -------------------------------------------Prosseguiu 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. -------------------------------------------De seguida, 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: Luís Alberto Pereira Nunes Lourenço Marques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: 23 votos a favor; ----------------------------------------------------------------Dez votos em branco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Face aos resultados atrás referidos, a Senhora Denise do
Nascimento Fragona, que presidia a presente sessão, declarou eleita para o
mandato 2021/2025, 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: Luís Alberto Pereira Nunes Lourenço Marques. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 comunicou que as
convocatórias da Assembleia Municipal serão enviadas em formato papel,
no entanto, toda a documentação seguirá em suporte digital, cloud, sendo
que para o efeito todos os presentes irão receber a senha de acesso via
email. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, questionou os presentes se pretendiam usar da palavra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após cumprimentar o Executivo Municipal na pessoa do Senhor
Presidente Carlos Ascensão, a Mesa da Assembleia na pessoa da Senhora
Presidente Denise do Nascimento Fragona, todos os Deputados Municipais,
Presidentes de Junta de Freguesia e público, o Senhor Deputado Carlos
Cunha, como representante da bancada do PSD, usou da palavra para
dizer que estarão sempre disponíveis para trabalhar em prol do Concelho.
Com certeza será a continuidade do excelente trabalho realizado durante
quatro anos pela Assembleia Municipal e, efetivamente, será um trabalho
com renovação, com dedicação e muito respeito contando com todos, pois
estão ali por Celorico da Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia proferiu o seguinte: -
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--------“Reiterar os cumprimentos já apresentados, agradecer a vossa
presença e esta reeleição da mesa. Agradeço igualmente àqueles que não
podendo estar aqui presencialmente nos seguem via online, através da
transmissão em direto da sessão da Assembleia Municipal. Agradecer aos
celoricenses que no dia vinte e seis de setembro uma vez mais me deram o
voto de confiança para que hoje, perante os meus pares, pudesse
novamente ser eleita Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. -----------------Obrigada a todos. ----------------------------------------------------------------------------Reitero a necessidade de termos uma Assembleia ativa, crítica mas
construtiva, fiscalizadora mas solidária com o Executivo, o que apenas se
conseguirá se deixarmos de lado partidarismos, se estivermos nesta lide de
forma pessoalmente desinteressada e nos unirmos com um só foco, o bemestar, o desenvolvimento e a prosperidade do nosso Concelho - Celorico da
Beira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Para tal conto com todos os Deputados Municipais e com todos os
Presidentes de Junta de Freguesia, que se juntam a nós por inerência, para
continuarmos a dignificar tão nobre Assembleia e a potencializar as
competências que lhe são atribuídas. ----------------------------------------------------------Celorico conta com cada um de nós. ---------------------------------------------------Muito obrigada a todos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada esta sessão eram
doze horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que
depois de ser lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa da
Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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