ACTA N º 07 / AM /2009
ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
SANTIAGO DO CACÉM, DO MANDATO DE DOIS MIL E NOVE A DOIS MIL
E TREZE, DO DIA TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E NOVE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos trinta dias do mês de Outubro de dois mil e nove, 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 nove a dois mil e treze, com a seguinte: ----------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------1. ELEIÇÃO DA MESA.-------------------------------------------------------------------------2.REGIMENTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efectuada a chamada verificou-se estarem presentes os membros: Ramiro Francisco
Guiomar Beja, Alexandre António Cantigas Rosa, José Élio Sucena, Paula Maria Daniel
de Melo Lopes, Maria Dulce das Candeias Pereira Rito Almeida, Nuno Alexandre
Vilhena Braz, Igor Filipe Almeida Guerreiro, Maria da Conceição Pinela Pereira, Hugo
Manuel Reis Lopes Pires Ferreira, Joaquim António Gamito, Francisco José Alves
Barbosa de Castro Roque, Sandra Maria Brás Coelho, Teresa Isabel Matos Pereira,
António João Antunes Isidoro, Maria de Fátima Lamas José Afonso Boavida, Fernando
Augusto Pereira de Sousa, João Saraiva de Carvalho, Daniel Edgar Bernardo Silvério,
Luís de Assis Candeias de Jesus Silva do Ó, Ângela Isabel Botelho Baltazar, Ana
Raquel Varela Hilário da Cunha Nunes, José Joaquim Catalino dos Santos, Rui Manuel
da Conceição Madeira dos Santos, Sérgio Manuel da Silva Santiago, Alberto Manuel de
Sousa Dias de Brito, Hélder António Pereira Nunes, Vítor Paulo de Jesus Miguel
Barata, Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Armando Vítor Rodrigues Climas,
Joaquim António Gonçalves, Pedro Miguel Candeias Pereira Gamito e Fernando
Gonçalves dos Santos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se ainda a presença do Presidente da Câmara Municipal, Senhor Vítor
Manuel Chaves de Caro Proença, e dos senhores Vereadores Maria Margarida Costa
Rosa C. Santos, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha, Arnaldo
Pereira Gonçalves Frade, Óscar Domingues Ramos e Carlos Manuel L. Pereira Dias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em conformidade com o disposto na lei, presidiu inicialmente aos trabalhos o
cidadão que encabeçou a lista mais votada para este Órgão Autárquico, a lista da
CDU, Senhor Ramiro Francisco Guiomar Beja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------1. ELEIÇÃO DA MESA --------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Ramiro Francisco Guiomar Beja, na qualidade de cidadão 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.--------------------------------Interveio o Senhor João Saraiva de Carvalho, propondo que a votação fosse feita sobre
listas a apresentar.-----------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais inscrições para o uso da palavra sobre esta matéria, o Senhor Ramiro
Beja, colocou a proposta a votação, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------Em seguida, o Senhor Ramiro Beja informou que estava aberto o período para
apresentação de listas. ------------------------------------------------------------------------------O Senhor João Saraiva de Carvalho, em nome dos eleitos da CDU, apresentou a
seguinte proposta para constituição da Mesa da Assembleia Municipal:
“PRESIDENTE, Ramiro Francisco Guiomar Beja; 1º SECRETÁRIO, Maria da
Conceição Pinela Pereira; 2º SECRETÁRIO, Ângela Isabel Botelho Baltazar,
eleitos da CDU. -------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais propostas de lista, o Senhor Ramiro Beja colocou a votação, por
escrutínio secreto, a proposta dos eleitos da CDU, a qual foi aprovada, por maioria,
com vinte e cinco votos a favor, sete votos brancos e zero votos nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Ramiro Beja, prosseguiu com os
trabalhos, apresentando as seguintes saudações: -------------------------------------------“SENHORAS E SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------Permitam-me que faça três saudações:-----------------------------------------------------------A primeira, é dirigida ao Senhor Presidente da Câmara para lhe dizer que, pode Vossa
Excelência contar não só com a acção fiscalizadora desta Assembleia como certamente
é seu desejo, como também com toda a colaboração no sentido de, a Assembleia
Municipal não constituir qualquer entrave ao bom andamento da actividade da Câmara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------A segunda, é dirigida ao senhor Dr. Sérgio Pereira Bento, para lhe expressar toda a
minha admiração pela forma brilhante, democrática, transparente e imparcial com que
conduziu os trabalhos da Assembleia Municipal de Santiago do Cacém durante 23 anos.
Gostava de o fazer assim tão bem no decorrer do mandato que agora iniciamos. ---------A terceira e última saudação, é dirigida a voz, Senhoras e Senhores Membros da
Assembleia Municipal. Como sabeis tão bem ou melhor que eu, a população do nosso
Concelho espera de nós trabalho e atitudes sérias assim como a rentabilização dos meios
que utilizamos. Estou certo que todos nós, sem excepção, não os vamos desiludir. ------Pela minha parte, tudo farei para merecer de todos vós o respeito e consideração que a
dignidade das funções que me foram confiadas merecem e justificam.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente concedeu em seguida a palavra ao Senhor José Sucena que
em representação dos eleitos da CDU, apresentou a seguinte Saudação: -------------“Senhor Presidente da Assembleia Municipal --------------------------------------------------Senhoras Secretárias da Mesa ---------------------------------------------------------------------Senhores Eleitos para a Assembleia Municipal-------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara ---------------------------------------------------------------------Senhores Vereadores -------------------------------------------------------------------------------Minhas Senhoras e meus Senhores ---------------------------------------------------------------Fabulista latino, grego de nascimento, viveu no primeiro século da nossa era. Refiro-me
a Fedro (Julius Phaedrus) de quem me lembrei a propósito das listas apresentadas contra
a CDU – Coligação Democrática Unitária nas últimas eleições autárquicas, e dos
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respectivos resultados, no nosso Concelho de Santiago do Cacém. E cito: ”...Verum
deceptas aviditas Et, quem tenebat ore, dimisit cibum, Nec, quem potebat, potuit adeo
attingere”.--------------------------------------------------------------------------------------------Porque o fascismo, a muitos, não permitiu o acesso aos estudos e a outros, também
muitos, a famosa democracia de socialismo na gaveta não facilitou o acesso às coisas do
espírito, mas tão-só à preocupação com a sobrevivência que já nem o emprego garante,
traduzo o que de fundamental nos quis dizer Fedro: “Quem tudo quer, tudo perde”. ----Passados quase dois mil anos sobre esta denúncia da ganância do Homem, em que o
acesso ao poder por qualquer meio e a qualquer preço dela faz parte integrante, e que
continua, é oportuno lembrar o que a propósito do livro “CAIM”, de José Saramago,
refere uma jornalista no Diário de Notícias de ontem (29.10.2009): ------------------------“... é a humana cegueira que ... impede que haja claridade no mundo, que faz com que
este planeta perdido no universo seja um lugar sem luz e sem outros belos dons que nos
fariam mais livres e felizes “.----------------------------------------------------------------------É pelo fim desta cegueira que a CDU se bateu e se bate, com vigor e coragem, porque
estamos seguros de que havemos de chegar ao dia em que o Povo forçará a abertura da
gaveta e dela se libertará o Socialismo radioso que nos tornará enfim livres e felizes. ---Dito isto, saudamos todos os membros da Assembleia Municipal que hoje tomaram
posse, com realce para a CDU que reforçou a sua presença com mais dois eleitos
directos, e que quiseram aceitar a tarefa de contribuir com o seu talento e trabalho para
criar melhores condições de vida às pessoas que vivem no Concelho de Santiago do
Cacém. ------------------------------------------------------------------------------------------------Cabe aqui uma palavra especial a Ramiro Beja, acabado de ser eleito Presidente desta
Assembleia Municipal para aceder a disponibilizar o seu saber e experiência ao serviço
das populações do Concelho e dos eleitos. ------------------------------------------------------Saudemos ainda os Presidentes das onze Freguesias de Santiago do Cacém que,
conhecedores próximos das realidades, irão, em colaboração com a Câmara Municipal,
proporcionar melhores condições de vida, resolvendo os problemas do dia-a-dia das
pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------------------Saudemos também os eleitos para o Executivo Municipal que, coordenados pelo seu
Presidente, homem de fina sensibilidade e com grande conhecimento da realidade global
do Concelho, irão trazer avanços e estabilidade à vida e bem-estar de todos os habitantes
de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------------------Saudemos, finalmente, todos aqueles que terminaram os seus mandatos, a quem é
devido uma palavra de reconhecimento pela entrega pessoal e o trabalho desenvolvido
na Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------Permita-se-nos que, de entre todos, destaquemos aqui o Presidente cessante da
Assembleia Municipal Dr. Sérgio Pereira Bento, cuja cordialidade, capacidade de
direcção e saber nos deixará saudades.-----------------------------------------------------------E vamos ao trabalho em prol de Santiago do Cacém !” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente concedeu em seguida a palavra ao Senhor Alexandre Rosa,
eleito do PS, o qual fez a seguinte intervenção: ---------------------------------------------Começou por saudar todos os presentes, convidados e eleitos, dirigindo uma saudação
especial aos Presidentes das Juntas de Freguesia do Município. -----------------------------Referiu em seguida que se estava saindo de um longo processo eleitoral, em que tiveram
lugar várias eleições, nas quais as diferentes forças politicas se apresentaram ao
eleitorado com as suas propostas, para que o Povo decidisse, fazendo daqueles actos
eleitorais a festa da democracia. ------------------------------------------------------------------Acta de 2009-10-30
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Acrescentou que Santiago do Cacém decidiu dar a vitória à CDU, a qual, ao ganhar as
eleições autárquicas, tem toda a legitimidade para governar o Município, esperando que
a mesma esteja à altura dessa missão.------------------------------------------------------------Mais referiu que Santiago do Cacém não votou só na CDU, e que, em democracia, os
restantes eleitos têm legitimidade para exercer o seu mandato. Acrescentou que é uma
determinação clara do Partido Socialista ser leal para com Santiago do Cacém, no
sentido de contribuir para aquilo que considerar positivo para o Município, não
deixando de tomar posição em conformidade com as suas opiniões, o que fará, durante
os próximos quatro anos do mandato, respeitando as regras democráticas, sempre ao
serviço de Santiago do Cacém, e actuando na defesa do que for mais adequado para o
Município.--------------------------------------------------------------------------------------------Por último, dirigiu a palavra ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Ramiro
Beja, desejando-lhe sucessos no desempenho das funções para que foi eleito, para bem
do órgão e de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------Acrescentou que o Senhor Presidente podia contar com a lealdade dos eleitos do PS,
esperando que tivesse sempre presente que a Assembleia Municipal é constituída por
eleitos de diferentes Forças Políticas, todos com a mesma legitimidade e com os
mesmos direitos e deveres.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. REGIMENTO -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que tinha sido entregue a todos os eleitos uma cópia do
Regimento da Assembleia Municipal, em vigor, para ser analisado, no sentido de virem
ser apresentadas eventuais propostas para a sua alteração, as quais serão apreciadas
numa próxima reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida pela senhora Primeira Secretária a relação
em minuta das deliberações tomadas na presente Sessão, a constar em acta. ------------Após a leitura foi a mesma colocada à discussão pelo senhor Presidente, não se tendo
verificado inscrições para o fazer. ----------------------------------------------------------------Em seguida procedeu-se à sua votação, tendo sido aprovada, por unanimidade.-------Os trabalhos foram declarados encerrados pelo senhor Presidente, eram dezanove horas
e quarenta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------Desta Sessão se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos membros da Mesa. ----

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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