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ATA N º 05 / AM /2013 
 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SANTIAGO 
DO CACÉM, DO MANDATO DE DOIS MIL E TREZE A DOIS MIL E 
DEZASSETE, DO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE. ----------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e treze, pelas dezassete horas e trinta 
minutos, no Auditório Municipal António Chainho, na Cidade de Santiago do Cacém, 
teve lugar a primeira reunião da Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, do 
mandado de dois mil e treze a dois mil e dezassete, com a seguinte: ------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------  
1. ELEIÇÃO DA MESA. --------------------------------------------------------------------------  
2.REGIMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Efetuada a chamada verificou-se estarem presentes os membros: Paula Maria 
Daniel de Melo Lopes, João Alberto Machado Guerreiro, Pedro do Ó Barradas de 
Oliveira Ramos, João Saraiva de Carvalho, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel C. 
Madeira dos Santos, António Albino, Carlos Jorge Canário Pereira, Jaime António Pires 
de Cáceres, Pedro Ricardo Campos da Silva Rico, Maria da Conceição Pinela Pereira, 
Jorge Manuel Mata Magrinho, Marina Patrícia Basílio Pedro, Teresa Maria Sotta Lopes 
Dias Lucas Alves, António João Antunes Isidoro, João Filipe Rodrigues da Silva 
Pereira, José Manuel Guerreiro Neves, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Nelson José 
Bento Raposo, Isabel Maria Borges Gonçalves Contente, Ana Raquel Varela Hilário da 
Cunha Nunes, Joaquim António Gamito, Vera Lúcia da Costa Violante, Joana 
Margarida Ganço Filipe Miguel C. Pereira Gamito, Vítor Paulo de Jesus Miguel Barata 
e Joaquim António Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------  
Não compareceram os membros: Hugo Manuel Reis Lopes Pires Ferreira e José Élio 
Sucena. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se ainda a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 
dos Santos Beijinha e dos senhores Vereadores Maria Margarida Costa R. C. Santos, 
Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco 
Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira. ---------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: --------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 45º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, presidiu inicialmente 
aos trabalhos a cidadã que encabeçou a lista mais votada para este Órgão 
Autárquico, Paula Maria Daniel de Melo Lopes, eleita na lista da CDU. --------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ORDEM DO DIA:  -------------------------------  
1. ELEIÇÃO DA MESA  --------------------------------------------------------------------------  
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A Senhora Paula Maria Daniel de Melo Lopes, na qualidade de cidadã que encabeçou a 
lista mais votada para a Assembleia Municipal, colocou à consideração da Assembleia a 
metodologia para votação, por lista ou de forma uninominal. ---------------------------------  
Foi aprovada a votação por lista, por maioria, com vinte e um votos a favor, sendo 
dezoito dos eleitos da CDU e três dos eleitos do PSD, e seis abstenções, sendo cinco dos 
eleitos do PS e uma da eleita do BE. --------------------------------------------------------------  
A Senhora Paula Lopes informou, em seguida, que estava aberto o período para 
apresentação de listas. -------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Maria da Conceição Pinela Pereira, em representação dos eleitos da CDU, 
apresentou a seguinte proposta: “Presidente - Paula Maria Daniel de Melo Lopes; 1º 
Secretário – Joaquim António Gamito; 2ª Secretária – Teresa Maria Sotta Lopes 
Dias Lucas Alves.” ----------------------------------------------------------------------------------  
Não havendo mais propostas, a Senhora Paula Lopes, colocou a proposta a votação, por 
escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por maioria, com dezoito votos a favor, nove votos brancos 
e zero votos nulos. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Paula Maria Daniel de Melo 
Lopes, prosseguiu com os trabalhos apresentando as seguintes saudações: -----------  
“Senhoras e Senhores membros da Assembleia Municipal ------------------------------------  
Permitam-me que faça neste momento duas saudações: ---------------------------------------   
A primeira é dirigida ao novo Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, para 
lhe dizer que, pode V. Exª contar não só com o acompanhamento e a ação fiscalizadora 
desta Assembleia, como certamente é o seu desejo, mas também com toda a minha 
colaboração. -------------------------------------------------------------------------------------------  
A segunda e última saudação é dirigida a todos os membros desta Assembleia. -----------  
Como sabeis o voto do povo responsabiliza-nos para que o nosso trabalho seja o palco 
das suas aspirações. Desejo sinceramente que o trabalho desta Assembleia Municipal, 
cujo mandato hoje iniciamos, seja dignificado por uma atitude positiva e contributiva de 
cada um dos seus membros. ------------------------------------------------------------------------  
Na conjuntura atual onde a imagem do poder político está denegrida, compete a cada um 
de nós representar e dignificar a causa pública, a missão do serviço público, com o 
objetivo último de servir os interesses do Município. ------------------------------------------  
Tudo farei para dignificar o cargo que agora assumo e para o qual fui eleita. Empenhar-
me-ei para que a Assembleia Municipal seja um espaço de reflexão, um local de 
encontro e debate democrático, e onde a tolerância por todos os adversários políticos 
seja sempre uma constante. -------------------------------------------------------------------------  
Não posso deixar de mencionar a boa colaboração com os restantes órgãos do 
Município que deve continuar a ser uma realidade, no desenvolvimento do trabalho que 
o povo do Município de Santiago do Cacém merece e deseja. --------------------------------  
A todos muito obrigada.” ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. REGIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Presidente referiu que tinham sido entregues cópias do Regimento da 
Assembleia Municipal, em vigor, a todos os eleitos, sugerindo que fosse constituída 
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uma Comissão constituída por um eleito de cada força política com representação na 
Assembleia para proceder à análise do Regimento e formular eventuais propostas de 
alteração, para sere apreciadas numa próxima sessão. ------------------------------------------  
A Assembleia acolheu a sugestão da Senhora Presidente, tendo sido indicados, pelas 
diferentes forças politicas, os seguintes eleitos para integrarem a Comissão de 
Revisão do Regimento: José Sucena (CDU); João Pereira (PS); Pedro do Ó Ramos 
(PSD) e Joana Filipe (BE). ------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida pelo Senhor Primeiro Secretário a relação, 
em minuta, das deliberações tomadas na presente Sessão, a constar em ata. ---------------  
Após a leitura foi a mesma colocada à discussão pela Senhora Presidente, não tendo 
havido inscrições para o uso da palavra. ----------------------------------------------------------  
Em seguida procedeu-se à sua votação, tendo sido aprovada, por unanimidade. --------  
Os trabalhos foram declarados encerrados pela Senhora Presidente, eram dezanove 
horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------  
Desta Sessão se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa.------  
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