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------------------------------------ ABERTURA DA ACTA---------------------------------------- O senhor Presidente declarou aberta a reunião, eram quinze horas e doze minutos.
--- Seguidamente deu início ao “PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA”,
começando por dar conhecimento das decisões proferidas durante as últimas semanas de
acordo com o número três do artigo sessenta e cinco da Lei número cento e sessenta e
nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei
número cinco-A/dois mil e dois, de onze de Janeiro. --------------------------------------------- Interveio, a seguir, o senhor Vereador José Marcelino que disse ter ficado chocado
porque, pela primeira vez desde que a democracia foi implantada e desde que há uma
Câmara, foram enviados pela Câmara, postais de Boas Festas apenas com as assinaturas
dos quatro membros do PS - Partido Socialista. ---------------------------------------------------- Referiu que de acordo com os resultados das últimas eleições o PS - Partido
Socialista corresponde a quarenta e dois vírgula cinquenta e oito por cento dos eleitores
do concelho, o que quer dizer que cerca de cinquenta e oito por cento, não são
representados pelo PS - Partido Socialista.---------------------------------------------------------- Afirmou que a democracia é para ser praticada e não dita, entendendo que a CDU Coligação Democrática Unitária é uma força democrática não porque grita que o é mas
porque a pratica.----------------------------------------------------------------------------------------- Em sua opinião aquele acto unilateral não lhe parece que tenha sido um acto
democrático. --------------------------------------------------------------------------------------------- Lamentou profundamente esta atitude, expressando o seu protesto veemente face ao
envio dos postais de Boas Festas sem a assinatura dos Vereadores da CDU - Coligação
Democrática Unitária. ---------------------------------------------------------------------------------- A concluir referiu que perante aquela atitude do senhor Presidente e Vereadores do
PS - Partido Socialista, os Vereadores da CDU - Coligação Democrática Unitária não
viam condições para manter a sua presença nesta reunião de Câmara, como forma de
protesto pelo acto cometido.-------------------------------------------------------------------------
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--- O senhor Presidente começou a responder ao senhor Vereador José Marcelino
tendo, entretanto, a senhora Vereadora Hélia Félix solicitado o uso da palavra,
afirmando que pretendia acrescentar mais algumas considerações sobre o assunto: --------- O senhor Presidente referiu que eventualmente, poderia desde já esclarecer a
questão levantada, todavia, face à insistência da senhora Vereadora Hélia Félix,
concedeu-lhe a palavra, tendo a mesma proferido a seguinte intervenção: -------------------- “Senhor Presidente, também nós lamentamos profundamente, ao fim de dois anos de
mandato nesta autarquia constatar por parte de V. Ex.ª o mais elementar desrespeito pela
democracia e pelo legítimo voto popular. Pensávamos que a Câmara Municipal de
Santarém era composta por todos os seus membros democraticamente eleitos das
diversas forças partidárias. Pensávamos que esta Câmara era o reflexo democrático do
voto popular mas não contávamos com esta sua atitude que feriu a legalidade
democrática e desrespeitou o voto popular de mais de cinquenta por cento dos seus
munícipes. Com que legitimidade assinam os Vereadores do PS - Partido Socialista os
Votos de Boas Festas desta Autarquia excluindo assim PSD - Partido Social Democrata
e CDU - Coligação Democrática Unitária. O PSD - Partido Social Democrata tem sido
ao longo dos anos uma oposição responsável nesta autarquia, criticando de forma
construtiva a gestão socialista. ------------------------------------------------------------------------ Vossa Excelência conseguiu fazer história. Não pelo desenvolvimento, não pelo
progresso, não pela obra mas por esta atitude anti-democrática, inédita e inqualificável. ---- O facto a que assistimos não tinha nunca ocorrido antes, nem nas maiorias absolutas
do PS - Partido Socialista em Santarém nem no anterior ano de mandato. O que mudou
senhor Presidente? -------------------------------------------------------------------------------------- Porque é que para si deixámos de ser Vereadores independentemente do voto
popular? Sabemos que somos uma oposição activa. Sabemos que somos incómodos
porque denunciamos os erros da gestão Socialista mas saiba V. Ex.ª que quer nos
considere Vereadores quer não, continuaremos atentos e não hesitaremos nunca na
defesa do nosso Concelho e na defesa intransigente das populações que nos elegeram. ---
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--- Senhor Presidente, se para desejar os Votos de Boas Festas não nos considera
Vereadores, então também não nos poderá considerar enquanto tal para esta reunião
camarária. Por isso, em nome, e por respeito àqueles que nos elegeram e como voto de
protesto abandonamos esta reunião de Câmara. E se não nos consideram Vereadores
convidamos V. Ex.ª a prosseguir esta reunião sem a nossa participação e os tribunais
competentes avaliarão da sua legitimidade. --------------------------------------------------------- Não queremos no entanto deixar de desejar a todos os municípes do nosso Concelho
um Bom Ano de dois mil e quatro e dado que o senhor Presidente não nos deu essa
oportunidade, deixamos aqui o nosso pedido à Comunicação Social de que faça chegar
estes nossos votos de bom ano a todos os munícipes.” -------------------------------------------- Após as intervenções atrás referidas, os senhores Vereadores da CDU - Coligação
Democrática Unitária e do PSD - Partido Social Democrata ausentaram-se da sala
deixando de participar na presente reunião. --------------------------------------------------------- O senhor Presidente lamentou a atitude tomada pelos senhores Vereadores da CDU
- Coligação Democrática Unitária e do PSD - Partido Social Democrata, a quem ouviu
atentamente e que, por sua vez, se ausentaram da sala sem quererem ouvir qualquer
explicação. Também esta atitude não lhe parece democrática. ----------------------------------- Por outro lado, os assuntos hoje agendados vão ter que transitar para outra reunião,
atrasando os processos e, por consequência, prejudicando os munícipes. ---------------------- Seguidamente, o senhor Presidente, dada a ausência dos senhores Vereadores da
CDU - Coligação Democrática Unitária e do PSD - Partido Social Democrata, declarou
que a reunião não podia prosseguir por falta de quórum, pelo que convocou uma reunião
extraordinária para dia cinco de Janeiro, às quinze horas, com a mesma ordem de
trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO ------------------------------------------ Eram quinze horas vinte e dois minutos quando o senhor Presidente deu por
encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada. --- E eu, ________________________________________________ Chefe de Repartição
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em Regime de Substituição a redigi e subscrevi.---------------------------------------------------

---------------------------------------- O PRESIDENTE -------------------------------------------- Eng.º Rui Barreiro ______________________________________________________
---------------------------------------OS VEREADORES------------------------------------------- Eng.º José Andrade _____________________________________________________
--- Manuel Afonso _____________________________________________________________
--- José Marcelino _________________________________________________________
--- Dr.ª Hélia Félix ________________________________________________________
--- Idália Moniz __________________________________________________________
--- Eng.º Joaquim Neto _____________________________________________________
--- Dr. Henrique Soares Cruz _________________________________________________
--- José Rui Raposo_______________________________________________________

