ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ATA Nº. 01/2013-2017
Sessão de 21 de Outubro de 2013

--- SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM, REALIZADA NO
DIA VINTE E UM DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, pelas dezasseis
horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia Municipal de Santarém, no Convento de São
Francisco, na cidade de Santarém, para efeitos de eleição da Mesa da Assembleia
Municipal, nos termos do número um, do artigo quarenta e cinco, da Lei cento e sessenta
e nove/noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei cinco-A/dois mil e dois,
de onze de janeiro, com a presença dos seguintes candidatos proclamados eleitos, no dia
vinte e nove de setembro de dois mil e treze, para o quadriénio de dois mil e treze/ dois
mil e dezassete: ----------------------------------------------------------------------------------------- António Júlio Pinto Correia, Ludgero António de Jesus Mendes, Ramiro José
Jerónimo Matos, Catarina Isabel Santos Silva Campos, Maria Alecta Marques Cardoso
Rocha Matias Ferreira, José Luís Marques Cabrita, Dina Maria Gomes Rocha, Carlos
Augusto Pinhão Coutinho, Joaquim Augusto Queiroz Frazão Neto, Manuel Joaquim
Vieira, Luís Manuel da Graça Batista, Cristina Margarida Gomes Casanova de Pereira
Martins, Raquel Inês Marques Fernandes, Maria Helena Claro Victor Vinagre, Manuel
João Maia Frazão, Armando António Leal Rosa, Renato António Vieira Calado Possante
Bento, Paulo Tiago Rodrigues dos Santos, Tiago Alexandre Freitas Mendes Preguiça,
Ana Teresa Pereira Pires Martins da Mota Antunes, Cássio José Gonçalves Martins
Leitão, Vítor Manuel de Carvalho Franco (em substituição de Fabíola Cruz Neto
Cardoso, eleita pela lista do Bloco de Esquerda, que solicitou a suspensão do mandato
por cento e oitenta dias), Maria Manuel Cardoso Vieira dos Santos (em substituição de
António José Ferreira Simões Borba, eleito pela lista do CDS-PP, que solicitou a
suspensão do mandato por noventa dias), Abílio Manuel Mota Ribeiro, Sandra Isabel de
Sousa Barreiro Dinis, Horácio Neto Frade da Silva e João Piedade Joanaz. ------------------ Presidentes de Junta ou cidadãos que encabeçaram as listas mais votadas na
eleição para as Assembleias de Freguesias do Concelho: ------------------------------------- Carlos Manuel Madeira dos Santos (Abitureiras), Rui Manuel Lopes Ferreira (Abrã),
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Cristina Maria Bento Neves (Alcanede), Pedro Guilherme Madeira Mena Esteves
(Alcanhões), João de Oliveira Neves (Almoster), José Augusto Alves dos Santos
(Amiais de Baixo), Paulo Jorge Gaspar Guedes (Arneiro das Milhariças), Maria
Margarida Costa Ribeiro Gomes (Moçarria), Luís Emílio Rodrigues Duarte (Pernes),
Vanessa Filipa Azinheira Cláudio Duarte (Póvoa da Isenta), Manuel João Heitor
Custódio (Vale de Santarém), Joaquim Duarte Aniceto (Gançaria), António João Ferreira
Henriques (União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém), Luís
Manuel Madeira Mena Esteves (União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês),
Carlos do Carmo da Cruz Trigo (União Freguesias de Casével e Vaqueiros), Artur
Manuel Glórias Ferreira Colaço (União de Freguesias de Romeira e Várzea), Carlos
António Marçal (União das Freguesias de Marvila, Santa Iria da Ribeira de Santarém,
São Salvador e São Nicolau), e Ricardo Luís da Costa (União de Freguesias de São
Vicente do Paúl e Vale de Figueira). ---------------------------------------------------------------- Assumiu, provisoriamente, a presidência da Mesa da Assembleia o senhor António
Júlio Pinto Correia, na qualidade de primeiro cidadão da lista mais votada, convidando
os senhores Ludgero António de Jesus Mendes e José Luís Marques Cabrita para
ocuparem, interinamente, os lugares de Primeiro e Segundo Secretários da Mesa,
respetivamente, neste ato eleitoral. ------------------------------------------------------------------ O senhor Presidente da Assembleia em Exercício deu início aos trabalhos para a
eleição dos membros Mesa da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do número
um do artigo cinquenta e três, da Lei cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito
de Setembro, alterada pela Lei cinco-A/dois mil e dois, de onze de Janeiro, colocando à
consideração da Assembleia se a eleição seria feita por lista ou nominal, tendo o Plenário
decidido por maioria, que a referida eleição seria efetuada por lista. --------------------------- Seguidamente, foram apresentadas duas propostas: uma pelo Partido Socialista,
indicando os nomes de Ludgero António de Jesus Mendes (Presidente), Luís Manuel
da Graça Batista (Primeiro Secretário) e Maria Helena Claro Vítor Vinagre
(Segunda Secretária), e outra pelo Partido Social Democrata, indicando os nomes de
António Júlio Pinto Correia (Presidente), Manuel Joaquim Vieira (Primeiro
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Secretário) e Ana Teresa Pereira Pires Martins da Mota Antunes (Segunda
Secretária), tendo-lhes sido atribuída a designação de Lista A e Lista B, respetivamente.
--- Procedeu-se, depois, à votação tendo sido efetuada a chamada a todos os membros
presentes que, individual e seguidamente, foram depositando os seus votos na urna. ------- Efetuado o escrutínio, verificou-se o seguinte resultado: Lista A – dezassete votos;
Lista B – vinte e três votos; Votos em Branco – cinco. ------------------------------------------- Assim, foi declarada vencedora a Lista B, tendo sido eleitos para os cargos de
Presidente da Mesa o senhor António Júlio Pinto Correia, de Primeiro Secretário da
Mesa o senhor Manuel Joaquim Vieira e de Segunda Secretária da Mesa a senhora
Ana Teresa Pereira Pires Martins da Mota Antunes. ----------------------------------------- Concluída a eleição da respetiva Mesa, o senhor Presidente da Assembleia
agradeceu aos senhores Ludgero Mendes e José Luís Cabrita toda a colaboração prestada
neste ato eletivo findo. -------------------------------------------------------------------------------- Convidou, depois, o senhor Manuel Joaquim Vieira e a senhora Ana Teresa
Pereira Pires Martins da Mota Antunes a ocuparem os seus lugares de Primeiro
Secretário e Segunda Secretária da Mesa, respetivamente. -------------------------------------- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia proferiu a seguinte intervenção: --- “Senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------ Senhoras e Senhores Vereadores. ---------------------------------------------------------------- Senhoras e Senhores Deputados Municipais. -------------------------------------------------- Senhoras e Senhores Presidentes e Eleitos das Juntas de Freguesia. ----------------------- A todas as Forças Politicas, Sociais e Institucionais aqui representadas. ------------------ Cidadãos de Santarém. ---------------------------------------------------------------------------- Minhas Senhoras e Meus Senhores. ------------------------------------------------------------- Mais uma vez a democracia funcionou. --------------------------------------------------------- Na sequência de uma campanha eleitoral que decorreu com elevado civismo e
espirito democrático, os escalabitanos escolheram os seus representantes na autarquia e
hoje estamos aqui a formalizar as suas opções. ---------------------------------------------------- Acabámos de assistir e participar na tomada de posse dos membros da Assembleia
5

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM
ATA Nº. 01/2013-2017
Sessão de 21 de Outubro de 2013

Municipal e da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ As equipas agora empossadas acabam de assumir a responsabilidade de dirigir, tratar
e cuidar do nosso Concelho. -------------------------------------------------------------------------- Estou certo, tenho a certeza que saberão com espirito de serviço e humildade
democrática colocar ao serviço de todos o melhor de si próprios, buscando as mais justas
soluções, pondo sempre os interesses de Santarém acima de todos os outros. ---------------- Numa época de grandes dificuldades em que os portugueses sentem diariamente o
peso da austeridade, em que o modelo económico-social que nos tem vindo a reger está
em causa, em que as famílias têm de lidar no dia-a-dia com carências a vários níveis, é
imperativo que todos, Câmara e Assembleia saibam buscar consensos que levem às
melhores soluções para Santarém. ------------------------------------------------------------------- É neste contexto de dificuldades sentidas por todos nós, e em que participar na vida
política tende a ser considerada como pouco prestigiante, que não posso deixar de
publicamente cumprimentar e saudar todos os homens e mulheres que aceitaram o
desafio de em conjunto, uns com os outros, procurarem ajudar a conceber e concretizar
um caminho melhor, mais justo, mais solidário para o seu lugar, a sua freguesia, o seu
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Estão aqui, hoje, prontos a dar o seu melhor, contribuindo para o fortalecimento da
vivência democrática naquilo que ela tem de mais autêntico e profundo: o bem comum. --- Uma palavra para os membros das Juntas de freguesia, de todos nós, os que mais
perto estão das populações, que melhor conhecem e partilham os seus problemas, as suas
necessidades, os seus anseios. Estou certo de que prosseguirão com entusiasmo e
motivação acrescida o seu gratificante trabalho. --------------------------------------------------- Temos hoje uma nova Assembleia que integra todas as forças que participaram nestas
eleições autárquicas e que à partida tem todas as condições para desenvolver o seu
trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal tem funções muito específicas no controle da atividade de
gestão do executivo municipal, mas para além destas funções é importante diria até
fundamental, que a Assembleia assuma também uma agenda política própria que lhe
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permita participar mais ativamente na vida do concelho. ---------------------------------------- É responsabilidade da Assembleia Municipal assumir lideranças na discussão das
questões fraturantes do concelho dando contributos para a boa governação do município.
--- Desejo que todos os Senhores Deputados Municipais deem o seu melhor para que na
diferença saibam encontrar sempre pontes que possam contribuir para o bem do
Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------ Termino dizendo a todos, aos que partem, aos que continuam, aos que agora se nos
juntam, o meu agradecimento, e os meus melhores votos de bom e gratificante trabalho.
--- Bem hajam.” ---------------------------------------------------------------------------------------- Eram dezoito horas, quando o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a
sessão de que se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo
senhor Presidente da Mesa da Assembleia.--------------------------------------------------------- E eu,

Carlos Alberto Pereira Almeida,

funcionário nomeado para o efeito, a redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE -----------------------------------------
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