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Sessão de 29 de Outubro de 2009

--- SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTARÉM, REALIZADA NO
DIA VINTE E NOVE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e nove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, pelas doze horas,
reuniu a Assembleia Municipal de Santarém, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 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 nove de
Outubro de dois mil e nove, para o quadriénio de dois mil e nove/dois mil e treze: ---------- António Júlio Pinto Correia, Maria Alecta Marques Cardoso Rocha Matias Ferreira,
Idália Maria Marques Salvador Serrão de Menezes Moniz, José Francisco Pereira
Gandarez, Nuno Rafael Marona de Carvalho Serra, Carlos Manuel Segundo Nestal,
Natália Maria Seguro Gaspar, Joaquim Augusto Queiroz Frazão Neto, José Luís Marques
Cabrita, Edgar da Rocha Gouveia, Maria Fernanda Roque do Rosário Azoia, Ana Marta
Anacleto Rodrigues, Manuel Maria Lagos Pedroso, José Miguel Raimundo Noras, Aires
Manuel Gaspar Duarte Lopes, Pedro de Oliveira Soares Malaca, Alfredo Condeço
Amante, Ricardo Jorge Figueiredo Segurado, Francisco Miguel Baudoin Madeira Lopes,
Cristina Margarida Gomes Casanova de Pereira Martins, Maria Margarida Mendes
Cerejo Veloso Dias, Catarina Isabel Santos da Silva Campos, Eduardo José Russo
Gomes, Teresa Margarida Batista Rodrigues, Luís Emílio Rodrigues Duarte e Adelino
José Ribeiro da Cruz. ---------------------------------------------------------------------------------- Presidentes de Junta:----------------------------------------------------------------------------- Carlos Manuel Madeira dos Santos (Abitureiras), Rui Manuel Lopes Ferreira (Abrã),
Joaquim Júlio da Luz Saramago (Achete), Manuel Joaquim Vieira (Alcanede), Pedro
Guilherme Madeira Mena Esteves (Alcanhões), João de Oliveira Neves (Almoster),
César Manuel do Rosário Rei (Amiais de Baixo), Basílio Duarte Oleiro (Arneiro das
Milhariças), Edmundo da Silva Lima (Azoia de Baixo), Luís Manuel Madeira Mena

4

ACTA Nº. 01/2009-2013
Sessão de 29 de Outubro de 2009

Esteves (Azoia de Cima), Carlos do Carmo da Cruz Trigo (Casével), Joaquim Manuel
Gaspar Aniceto (Gançaria), Carlos Manuel Beirante Gomes Beja (Moçarria), Salomé
Gonçalves Vieira (Pernes), Luís Filipe Santana Júlio (Pombalinho), Francisco Alberto
Serrão Patrício (Póvoa da Isenta), António João Ferreira Henriques (Póvoa de Santarém),
Luís Miguel Veiga da Silva (Romeira), Fernando Mendonça Rodrigues (Santa Iria da
Ribeira de Santarém), Nuno Miguel Vieira Alves Ferreira (S. Nicolau), Abílio Manuel
Mota Ribeiro (S. Salvador), Carlos António Marçal (Marvila), Ricardo Luís da Costa (S.
Vicente do Paul), Maria Emília Serrão Massena Santos (Tremês), Manuel de Oliveira da
Silva Cordeiro (Vale de Figueira), Maria Ilda Paulino Lanceiro (Vale de Santarém),
Firmino Joaquim Prudêncio d’ Oliveira (Vaqueiros) e José António Guedes Coelho
(Várzea). ------------------------------------------------------------------------------------------------- Justificou a sua ausência a senhora Teresa Maria Martins Rodrigues. ------------------ Assumiu, provisoriamente, a presidência da Mesa da Assembleia o senhor António
Júlio Pinto Correia, na qualidade de primeiro cidadão da lista mais votada, convidando
a senhora Idália Maria Marques Salvador Serrão de Menezes Moniz e o senhor
Francisco Miguel Baudoin Madeira Lopes para ocuparem interinamente os lugares de
Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, respectivamente, neste acto 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, informando
que a referida eleição seria efectuada por lista aceitando-se propostas para o efeito. -------- Foi apenas apresentada uma proposta pelo Partido Social Democrata indicando os
nomes de António Júlio Pinto Correia, Maria Alecta Marques Cardoso Rocha
Matias Ferreira e Carlos António Marçal, para os cargos de Presidente, Primeiro e
Segundo Secretários da Mesa, respectivamente, tendo-lhe sido atribuída a Lista A. --------- Procedeu-se, de seguida, à votação tendo sido efectuada a chamada a todos os
membros presentes que, individual e imediatamente, foram depositando os seus votos na
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urna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Efectuado o escrutínio, verificou-se o seguinte resultado: Trinta e sete votos a favor e
dezassete votos em branco. --------------------------------------------------------------------------- Assim, foram declarados eleitos para Presidente da Mesa o senhor António Júlio
Pinto Correia, para Primeira Secretária da Mesa a senhora Maria Alecta Marques
Cardoso Rocha Matias Ferreira e para Segundo Secretário da Mesa o senhor Carlos
António Marçal – Presidente da Junta de Freguesia de Marvila. -------------------------- Concluída a eleição da respectiva Mesa, o senhor Presidente da Assembleia
agradeceu à senhora Idália Moniz e ao senhor Francisco Madeira Lopes toda a
colaboração prestada neste acto electivo findo. ---------------------------------------------------- Convidou, depois, a senhora Maria Alecta Marques Cardoso Rocha Matias
Ferreira e o senhor Carlos António Marçal a ocuparem os seus lugares de Primeira e
Segundo Secretários da Mesa, respectivamente. --------------------------------------------------- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia proferiu a seguinte intervenção: --- “Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados
Municipais, Minhas Senhoras e Senhores… ------------------------------------------------------- Nesta primeira sessão da Assembleia Municipal de Santarém, que de alguma forma
significa o fim da anterior legislatura, começo por expressar o meu profundo apreço por
todos aqueles que no exercício de um dever de cidadania aceitaram assumir
responsabilidades políticas, envolvendo-se no desenhar da vida do seu concelho. ----------- É inquestionável que o mundo de hoje impõe um contexto cada vez mais difícil para a
actividade política. De um modo geral os cidadãos tendem a encarar o espaço público
como uma área esvaziada de qualquer projecto ou ambição colectiva, apresentando por
vezes múltiplas contradições: querem mais direitos sem mais responsabilidades,
reclamam mais e melhores serviços públicos com menos impostos, ambicionam mais
igualdade mas também mais diferença, exigem mais liberdade sem diminuição da
segurança, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------
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--- E, todavia, muitos foram os cidadãos, 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, mais feliz para o seu lugar, a sua freguesia, o seu
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Estão aqui, hoje, prontos a assumir as suas responsabilidades, a dar o seu melhor,
contribuindo para o fortalecimento da vivência democrática naquilo que ela tem de mais
autêntico e profundo: a procura do bem comum. -------------------------------------------------- Aos que partem, quero exprimir publicamente o meu agradecimento pelo trabalho,
dedicação e entrega que todos deram à causa pública. Agradeço ainda a disponibilidade e
colaboração que sempre manifestaram. ------------------------------------------------------------- Aos que continuam, aos que agora se nos juntam, os meus melhores votos de bom e
gratificante trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------- Aos Senhores Presidentes de Junta, os políticos que mais próximos se encontram das
populações, que melhor conhecem e partilham os seus problemas e anseios reafirmo a
minha convicção de que prosseguirão com entusiasmo e motivação acrescida o seu
gratificante trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------- As equipas agora empossadas integradoras do Executivo Municipal e da Assembleia a
que tenho a honra de presidir estou seguro de que saberão, igualmente, com espírito de
serviço e humildade democrática colocar ao dispor de todos o melhor de si próprias,
buscando incessantemente as mais justas soluções para os problemas identificados. -------- E porque não existe governação em democracia sem oposição é importante que esta
queira e saiba exercer o seu direito tornando-se numa mais-valia significativa para um
bom governo do Concelho de Santarém. ------------------------------------------------------------ E são muitos e complexos os problemas que nos aguardam, enormes as expectativas
criadas por uma gestão autárquica profundamente mobilizadora que fez com que o
Concelho voltasse a acreditar em si, nas suas potencialidades, na sua identidade na sua
capacidade de futuro. --------------------------------------------------------------------------------
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--- Hoje Santarém revela capacidade de se integrar em redes globais dinâmicas,
desenvolvendo pólos atractivos seja do ponto de vista económico, artístico ou cultural.
Está a desenhar um projecto ousado na forma e nas intenções, verdadeiramente
mobilizador de novas ambições, que apela à participação empenhada e crítica de todos:
Executivo, Assembleia, órgãos das Freguesia, cidadãos em geral. ------------------------------ Teremos de ser e vamos ser nós todos com o nosso trabalho e o nosso esforço a
determinar e construir o Futuro de Santarém. ------------------------------------------------------ Muito obrigado. ------------------------------------------------------------------------------------ Viva Santarém!” ------------------------------------------------------------------------------------ Eram treze horas, quando o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a
sessão de que se lavra a presente acta 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 -----------------------------------------

