
ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO DA ASSEMBLEIA

MUNICIPAL, REALIZADA EM VINTE E DOIS DE

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE.
-----------------------------------------------------------------------

------------Aos vinte e dois dias do mês de Outubro, do ano de dois mil e nove, no Salão Nobre

dos Paços do Concelho, a seguir à Sessão solene do Acto de Instalação, reuniram-se os

Autarcas eleitos que integram a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro.---------------------------

------------Os trabalhos foram presididos pelo Membro MANUEL NUNES SIMÕES DOS

SANTOS, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada – PPD/PSD – Partido

Social Democrata, para este órgão do Município, nas últimas Eleições Autárquicas de 11 de

Outubro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Presidente da Mesa em Exercício da Assembleia Municipal MANUEL NUNES

SIMÕES DOS SANTOS – depois de cumprimentar todos os presentes, com especial ênfase

para com o Comendador Almeida Roque, Presidente da Câmara, restante elenco camarário e

eleitos para a Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------

------------De seguida, convidou os Cabeças de Lista do CDS/PP e do Partido Socialista para o

coadjuvarem na eleição da nova Mesa da Assembleia Municipal.------------------------------------------

------------Informou que a eleição da Mesa da Assembleia Municipal pode ser efectuada de duas

formas, através da apresentação de listas ou através de votação nominal, ou seja, em primeiro

lugar para o Presidente da Mesa, seguindo-se a eleição do primeiro secretário e posteriormente

do segundo secretário, tendo proposto que o processo adoptado fosse o de apresentação de

listas.----

------------Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse a esta
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forma de Eleição, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício,

solicitou que as respectivas Bancadas da Assembleia Municipal, fizessem chegar junto da

Mesa, as respectivas Listas de Candidatos à Eleição da Mesa da Assembleia Municipal.----------

------------Verificou-se a apresentação de uma única Lista à Eleição da Mesa da Assembleia

Municipal, apresentada pelo PPD/PSD – Partido Social Democrata, cuja Proposta foi a

seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------“… Proposta---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------A Bancada do PPD/PSD da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, propõem os

seguintes Membros para presidir à Mesa da Assembleia Municipal:--------------------------------------

------------PRESIDENTE: Manuel Nunes Simões dos Santos-------------------------------------------------

------------Primeiro SECRETÁRIO: Gilberto Martins da Rosa-------------------------------------------------

------------Segundo SECRETÁRIO: Maria Inês Martins Pato ...”---------------------------------------------

------------Seguidamente foi efectuada a respectiva votação por intermédio de escrutínio secreto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Presidente da Mesa em Exercício da Assembleia Municipal MANUEL NUNES

SIMÕES DOS SANTOS – referiu, que, de acordo com o previsto no Regimento em vigor a

votação deve ser efectuada por intermédio de escrutínio secreto, precedida de chamada

nominal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Efectuada que foi a votação da Proposta apresentada pelo PPD/PSD, para a

composição da Mesa da Assembleia Municipal, e após o respectivo apuramento, verificou-se a

seguinte votação: 25 Votos a Favor, 0 Votos Contra e 1 Voto em Branco.---------------------------

------------Deste modo a composição da Mesa da Assembleia Municipal para o mandato de 2009

a 2013, será a seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------Presidente da Mesa: Manuel Nunes Simões dos Santos.----------------------------------------
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------------Primeiro Secretário: Gilberto Martins da Rosa.------------------------------------------------------

------------Segundo Secretário: Maria Inês Martins Pato.-------------------------------------------------------

------------Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS

SANTOS – agradeceu a ajuda e colaboração dos Membros Vítor Pinto e Armando Humberto,

tendo de seguida solicitado aos Membros Gilberto Rosa e Inês Pato que assumissem os seus

lugares na Mesa da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------

------------Constituída que foi a Mesa da Assembleia Municipal, o Presidente da Mesa da

Assembleia Municipal deu continuidade aos Trabalhos, dando o uso da palavra ao Presidente

da Câmara recentemente empossado.-----------------------------------------------------------------------------

------------Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA –

cuja intervenção se transcreve seguidamente na sua íntegra:-----------------------------------------------

------------“… As minhas respeitosas e cordiais saudações.---------------------------------------------------

------------Agradeço a presença de todos que muito me honra.----------------------------------------------

------------Sinto hoje renovada a confiança dos Oliveirenses.-------------------------------------------------

------------Sinto que se revêem nas opções que tomámos e nos projectos que temos em curso.---

------------A mudança que desejávamos há quatro anos, concretizou-se e deu frutos.----------------

------------Reconheço a dedicação e o trabalho desenvolvido por todos os que fizeram parte dos

órgãos autárquicos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------As Juntas de Freguesia sempre presentes e atentas à grande diversidade de apelos

da população.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------A Assembleia Municipal, designadamente o Sr. Eng. Dias Cardoso que se afasta

destas lides mas não do nosso coração. Esforçar-me-ei por passar o bom exemplo que recebi

de si.- - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------- Ao executivo da Câmara Municipal pela determinação com que executou o nosso

ambicioso programa.----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- Agradeço ao pessoal que tem dado o seu melhor e se tem empenhado com tanta

dedicação para prestarmos cada vez melhores serviços, com humanidade, transparência e

rigor. Contarão comigo para encontrarmos ainda melhores formas de sermos mais eficientes no

sentido de darmos as melhores respostas aos nossos munícipes. ----------------------------------------

------------Quero felicitar todos os meus colegas do novo executivo. Especialmente o Sr. Prof.

Henrique Tomás pela eleição de um elemento do PS após 30 anos de ausência.---------------------

------------ – Será com certeza um prazer trabalhar consigo!--------------------------------------------------

------------Se alguém tiver ainda a tentação de usar a maledicência e a critica destrutiva tome

consciência que essa forma de estar não produziu bons resultados no passado e não vai

produzir no futuro. Podemos defender as nossas ideias sem sermos desagradáveis. Podemos

discutir os assuntos com elevação e profundidade. Devemos aceitar democraticamente as

decisões sufragadas. Devemos ter capacidade para ultrapassar divergências sem recorrer

infundadamente à via judicial.----------------------------------------------------------------------------------------

------------Pelo Concelho saibamos dar o melhor de nós. -----------------------------------------------------

------------Senhor Presidente da Assembleia Municipal, desejo contribuir para uma Assembleia

Municipal mais produtiva. Por mim podem contar com um ambiente favorável ao debate de

ideias em liberdade. Espero que todos os membros eleitos cooperem com elevação para

dignificar este órgão. Com seriedade e respeito podemos tornar a actividade politica mais

credível. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Saúdo os Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia eleitos e as suas equipas.----------

------------Estando mais perto das pessoas, conto convosco para, juntos, trabalharmos pelos

anseios de cada lugar e de cada freguesia. Tal, como gostamos de ter a nossa casa, também

gostamos de espaços públicos limpos e tratados. -------------------------------------------------------------
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------------Apesar dos protocolos assinados nem sempre conseguimos ainda ser eficazes. Cada

vez estamos mais sensibilizados nesta área e apelo que seja prioritária. Será um bom

contributo para o bem-estar social e melhor qualidade de vida.---------------------------------------------

------------Assumo novamente esta função com espírito de serviço e de cooperação. Quero

continuar a aposta na educação e na cultura. Quero criar condições para vivermos num

concelho desenvolvido, moderno, atractivo e dinâmico. ------------------------------------------------------

------------Oliveira do Bairro espera muito de nós! ---------------------------------------------------------------

------------Conto com a colaboração de todos para continuarmos a construir o futuro.-----------------

------------Muito obrigado …”-------------------------------------------------------------------------------------------

------------Em seguida, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu o uso da

palavra a cada um dos representantes das Bancadas com assento na Assembleia Municipal.----

------------Membro NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – que em nome da

Bancada do Partido PPD/PSD – Partido Social Democrata, efectuou a seguinte intervenção:-----

------------“… O PSD venceu e venceu de forma categórica--------------------------------------------------

------------O CDS foi vencido e foi vencido de forma contundente.------------------------------------------

------------Gloria aos Vencedores … Honra aos Vencidos.----------------------------------------------------

------------Minhas Senhoras e meus senhores--------------------------------------------------------------------

------------Nunca fui daqueles que assumisse aquela que é a maior mentira da democracia, que

ainda que sendo uma mentira absolutamente necessária à manutenção do nosso regime

democrático continua a ser uma mentira.-------------------------------------------------------------------------

------------Porque se é verdade, que, na política e na vida, há várias verdades, ou pelo menos

várias versões da verdade, na política como na vida, uma mentira é sempre e será sempre uma

mentira, seja ela útil ou não.------------------------------------------------------------------------------------------
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------------Mas como dizia nunca usei nem defendi essa famosa mentira da democracia que diz

que a verdade está na posse da maioria, mesmo quando essa maioria é absoluta (como é o

caso da actual maioria de PSD em Oliveira do Bairro).--------------------------------------------------------

------------Assim sendo não digo, nem nunca me ouvirão dizer que, porque somos mais, ou

porque tivemos muito, mas muito mais votos que todos os outros… seremos nós os detentores

da verdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Prefiro, isso sim, assumir e defender uma verdade, essa sim, inquestionável e

incontornável que resulta deste último acto eleitoral:----------------------------------------------------------

------------O PSD é governo no Executivo municipal e essa foi a vontade da esmagadora maioria

dos votantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------O PSD é governo na Assembleia Municipal e essa foi também a vontade da

esmagadora maioria dos votantes.----------------------------------------------------------------------------------

------------E acima de tudo isso… A esmagadora maioria dos votantes quer o projecto do PSD,

as ideias e a estratégia do PSD. Em suma querem a liderança entregue aos homens e

mulheres do PSD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------A esmagadora maioria dos votantes quis que o Sr. Mário João Oliveira fosse o nosso

Presidente … Que o Sr. Mário João Oliveira continuasse a ser o Presidente de todos nós.--------

------------Os munícipes preferiram claramente o nosso método, confiaram no nosso

desempenho e aprovaram, por larga maioria, todo um trabalho desenvolvido ao longo de quatro

anos, trabalho esse superiormente dirigido e orientado pelo Sr. Presidente Mário João Oliveira.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Atrevo-me mesmo a dizer que os munícipes premiaram a forma como se desenvolveu

todo o passado mandato.----------------------------------------------------------------------------------------------

------------Se é verdade que hà quatro anos ouve quem disse-se que não foi o PSD e o Sr. Mário

João Oliveira que ganharam mas sim o CDS que tinha perdido.--------------------------------------------
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------------Hoje não podem restar dúvidas que foi o PSD que ganhou e que o grande obreiro

desta vitória é o Sr. Mário João Oliveira que deste púlpito cumprimento com orgulho e

deferência.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Uma palavra para os milhares de eleitores deste Concelho que confiaram em nós e

que acreditaram em nós… Em nome do PSD a todos e a cada um deixo um cumprimento e um

agradecimento especial e deixo ainda a todos a garantia que a Bancada do PSD nesta

Assembleia não se desviará um milímetro dos argumentos que fizeram dela a maior bancada

parlamentar, maior que todas as outras somadas.--------------------------------------------------------------

------------Frontalidade na argumentação, clareza nas ideias, honestidade nos processos e

humildade no uso dos poderes em que fomos investidos.----------------------------------------------------

------------Sr. Presidente,------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Sras. e Srs. Deputados------------------------------------------------------------------------------------

------------Grandes são os ensinamentos que se retiram das vitórias, mas profundos e

enriquecedores são aqueles que retiramos das derrotas (e eu sei-o porque já vivi algumas,

vitórias e derrotas).------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------O CDS foi derrotado, e espero que esta derrota histórica do CDS/PP traga um novo

CDS a esta Assembleia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------Um CDS com mais força e mais ideias,---------------------------------------------------------------

------------Um CDS que seja uma oposição de argumentos e projectos em vez de uma oposição

de queixas e processos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------A Assembleia precisa de um CDS diferente, Oliveira do Bairro merece um CDS

diferente e, já agora se me permitem, o PSD também.--------------------------------------------------------

------------Uma palavra de felicitações para o PS pelo resultado eleitoral que obteve.-----------------

------------Um claro crescimento em votos e em membros eleitos, quer na Assembleia Municipal,
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quer na Vereação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Uma prova que uma oposição construtiva e empenhada … Uma oposição que não

embarca na crítica fácil é o caminho certo … Os resultados falam por si.-------------------------------

------------Gostaria de terminar a minha intervenção com uma palavra a todos os nossos colegas

membros desta Assembleia que cessam funções neste órgão e a todos os autarcas que, por

um motivo ou por outro, não continuarão a exercer funções neste novo mandato que hoje se

inicia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Uma palavra de reconhecimento e de cumprimento pela dedicação à causa pública e

pelo serviço prestado à democracia e ao municipalismo.-----------------------------------------------------

------------Durante quatro anos ou mais (e em muitos casos foram muito mais de quatro anos)

neste fórum ou em fóruns como estes defenderam aquilo que convictamente consideravam ser

o melhor para Oliveira do Bairro e fizeram-no, na sua esmagadora maioria, sempre seguindo as

directrizes ideológicas e programáticas dos partidos porque foram eleitos… Colocando sempre

acima da sua opinião pessoal os superiores interesses do grupo e do município.---------------------

------------Sei eu e sabem muitos dos senhores e senhoras aqui presentes que não é fácil

assumir aquilo em que se acredita e defender publicamente posições e opções políticas.---------

------------Estamos todos aqui porque queremos e porque os eleitores legitimaram essa nossa

vontade. Como outros aqui estiveram e que hoje partem … e todos sabemos os custos

pessoais e políticos de se assumir publicamente responsabilidades autárquicas.---------------------

------------É com essa consciência que, em nome da Bancada e do partido que a suporta, quero

deixar estas palavras de reconhecimento e gratidão a todos os que hoje se despedem, sejam

do PSD ou de qualquer outra força política … Saibam todos, sem excepção, que vos guardo

muito respeito e consideração.--------------------------------------------------------------------------------------

------------Mas permitam-me que dirija uma palavra em especial a um deles.---------------------------
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------------Ao Sr. Eng. Dias Cardoso, figura emblemática e incontornável da Social-democracia

em Oliveira do Bairro e um dos nomes do municipalismo pós 25 de Abril de 1974.-------------------

------------Termina hoje uma longa e extraordinária carreira autárquica que se confunde com a

história da nossa terra.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Homem de grande capacidade de liderança e de inigualável capacidade de entrega e

de sacrifício à causa publica e ao partido que ajudou a fazer nascer e do qual foi um dos

principais responsáveis pelo seu crescimento e consolidação.---------------------------------------------

------------Se hoje, como ontem, o PPD/PSD é, de longe, a maior força política do Concelho isso

devesse, em boa parte, ao homem e a personalidade que é o Sr. Eng. Dias Cardoso.--------------

------------Neste momento em que solenemente toma posse a Assembleia Municipal, dando

corpo a uma das mais extraordinárias vitórias do PSD em Oliveira do Bairro, como não se via à

30 anos, gostaria de em meu nome pessoal e, estou certo, que também em nome dos meus

colegas de Bancada, dedicar esta vitória memorável ao Sr. Eng. Dias Cardoso e, permitam-me

ainda a um outro nome para quem todo o que disse sobre o Sr. Eng. poderia e é dito em

relação a também a ele.-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------Refiro-me ao saudoso Sr. Dr. Alípio Sol … Que nos deixou vencido pela doença mas

que perpetuará nas nossas memórias como um exemplo de trabalho, perseverança, liderança e

de dedicação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Sr. Dr. Alípio Sol, Sr. Eng. Dias Cardoso esta vitória é tão grande, tão extraordinária

que só a posso dedicar aos senhores. ----------------------------------------------------------------------------

------------Muito Obrigado …”------------------------------------------------------------------------------------------

------------Em seguida interveio o representante do Partido CDS-PP – Partido Popular.--------------

------------Membro ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL – que em nome da Bancada

do Partido CDS-PP – Partido Popular, efectuou a seguinte intervenção:--------------------------------
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------------“… Ultrapassado que está o momento eleitoral, pelos vistos ainda não, importa

recordar que nos submetemos a sufrágio lutando por ideias, apresentando propostas e

apontando com clareza um caminho para o Concelho, em prol de uma causa que todos

pensamos justa e meritória, numa caminhada que todos sabíamos longa e difícil.--------------------

------------Não avançámos para uma qualquer aventura, ou para a satisfação de um mero

capricho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Partimos antes, em busca de um exercício autárquico assente em valores, lutando por

aquilo em que acreditamos, oferecendo o nosso contributo e a nossa perseverança, dispondo-

nos a servir a comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------

------------Certamente por culpa nossa, a maioria dos eleitores do concelho entendeu que ainda

não era tempo de percorrer esse caminho.-----------------------------------------------------------------------

------------Agradecemos do fundo do coração a todos os que nos apoiaram e que nos conferiram

o mandato de sermos uma oposição responsável ao desempenho do Executivo e da Bancada

que o apoia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Nessa qualidade saberemos, em todos os momentos, contribuir para esclarecer e

apresentar soluções para o concelho, sem nunca nos afastarmos de nosso rumo.-------------------

------------Porque em democracia é tão importante a maioria como a oposição, desde que

ambas funcionem responsavelmente, saberemos agir com firmeza perante todas as

dificuldades que possam surgir. ------------------------------------------------------------------------------------

------------Porque o tempo que corre não se compadece com atitudes irresponsáveis, não

assumiremos a atitude de "ser do contra só por ser". ---------------------------------------------------------

------------Seremos uma oposição responsável e activa, escrutinando "deliberação a

deliberação", não dizendo que não só porque as propostas vêm do Executivo, e apenas

recomendando o que é realizável.----------------------------------------------------------------------------------
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------------No decurso do mandato saberemos respeitar aquela que foi a opção da maioria dos

munícipes, embora preservando a nossa independência.----------------------------------------------------

------------Não obstante, defenderemos o nosso caderno de encargos, consubstanciado num

conjunto de propostas que pretendemos ver devidamente analisadas e conscienciosamente

apreciadas e que, esperamos nós, não venham a ser rejeitadas pelo simples facto de partirem

da oposição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Serão propostas que, em consciência, considerarmos construtivas e necessárias ao

concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------O que esperamos do Executivo, é uma atitude de isenção e de equilíbrio, em que a

análise das questões seja eminentemente plural;--------------------------------------------------------------

------------Só desta forma teremos um Município necessariamente mais vivo e mais forte e onde,

de forma robusta, possam afirmar-se os mais diversos pontos de vista, numa cooperação

institucional que pretendemos profícua e vantajosa para o concelho.-------------------------------------

------------A todos o nosso “muito obrigado” …”------------------------------------------------------------------

------------Em seguida interveio o representante do Partido PS – Partido Socialista.-------------------

------------Membro ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – que em nome da

Bancada do Partido PS – Partido Socialista, efectuou intervenção da seguinte forma:--------------

------------“… Queria fazer uma saudação muito especial ao Eng.º Dias Cardoso, que hoje cessa

funções, um grande abraço e uma saudação muito especial.-----------------------------------------------

------------Terminado o processo de eleição para os vários órgãos autárquicos damos hoje início

aos trabalhos desta nova Assembleia Municipal legitimada pelo voto popular.-------------------------

------------Queria começar por mostrar a minha alegria por termos hoje uma casa cheia, isto é

sinal que os Munícipes estão atentos aquilo que se passa nesta casa e isso é o melhor

pronuncio por um Mandato cheio de vitalidade por parte deste órgão.-----------------------------------
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------------Queria também mostrar o meu apreço por todos os colegas que hoje tomam posse,

muitos de vós, são repetentes nestas andanças outros vêm trazer sangue novo a esta casa, a

todos felicito, a todos desejo as maiores felicidades.----------------------------------------------------------

------------Em particular deixe-me fazer aqui uma referência a um colega que hoje vejo retomar

funções nesta Assembleia, e que no passado quando comecei a participar nesta lide da

Assembleia Municipal e já lá vão uns vinte anos, ele era deputado da oposição, sempre

acutilante, procurando estar sempre informado, um defensor intransigente das suas ideias, mas

sempre respeitador dos outros. Estou a referir-me ao Sr. Viegas, que foi para mim uma

referência.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------É isso que iremos procurar fazer nesta casa, defender os nossos pontos de vista,

honrando os votos de todos aqueles que confiaram no Partido Socialista, procurando estar

sempre informados, sendo incómodos quando tivermos que o ser, mas respeitando sempre

todos os intervenientes neste órgão autárquico.----------------------------------------------------------------

------------Não entendo ser este o local oportuno para fazer qualquer análise dos resultados

eleitorais, eles expressam a vontade popular e nós só os temos que humildemente aceitar.

Naturalmente, que nós no PS estamos satisfeitos, mas acredito que a maior satisfação é ver a

democracia acontecer.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------E a democracia acontece sempre que as eleições ocorrem de forma pacífica e não

viciada. Sempre que é possível haver mudanças na governação de forma pacífica. Esta é a

maior virtude da democracia e acreditem que não é uma virtude menor.--------------------------------

------------Assisti com alguma tristeza à elevada taxa de abstenção nestas eleições e como

agente neste processo não posso deixar de reflectir sobre a questão. Julgo que ela se deve

pelo menos em parte ao facto de passarmos muito tempo a dizer mal de nós.------------------------

------------São os candidatos que dizem que a gravata do outro é muito amarela e por isso não é

boa opção. São as mais diferentes vozes que na imprensa dizem mal do excesso de
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promessas, do cartaz que está em cima da rotunda, de tudo e de todos.--------------------------------

------------Isto acaba por transmitir ao cidadão comum a ideia que não vale a pena, que o seu

voto não é necessário, ou não é merecido. Puro equívoco. O voto de todos é necessário e

preciso. E deixem-me dizer-vos que reconhecendo muitos defeitos ao actual sistema

democrático, suportado em partidos políticos (sem excluir e bem a participação de listas

independentes) não conheço sistema melhor.-------------------------------------------------------------------

------------Por isso acho que é altura de dizer que para a generalidade de nós, a política é feita

com gosto, mas também com muitos sacrifícios. Porque conciliar a vida profissional, a vida

familiar e política não é fácil. Se por vezes a política é gratificante, também muitas vezes é

desgastante, é aborrecida e ingrato.-------------------------------------------------------------------------------

------------Por isso queria acabar deixando o meu apreço a todos os que se disponibilizaram

para servir, a todos os que se disponibilizaram para ser candidatos (eleitos ou não). ---------------

------------E aqui queria deixar um apreço muito especial ao Dr. Acílio Gala, porque alguém com

aquela idade, disponibilizar-se para servir o Concelho, de alguma forma merece o nosso apreço

e eu tive a oportunidade de me cruzar com ele durante a campanha e eu vi-o fazê-lo com

alegria e isso é algo que merece o nosso reconhecimento, porque para ele não foi fácil, por

isso, para ele, a minha saudação especial.-----------------------------------------------------------------------

------------O meu apreço também a todos vós homens e mulheres desta terra e digam lá fora

que vale a pena votar …”----------------------------------------------------------------------------------------------

------------Seguidamente o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal usou

igualmente da palavra, a fim de proferir algumas palavras.--------------------------------------------------

------------Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS

SANTOS – efectuou igualmente uma pequena intervenção do seguinte teor: -------------------------

------------“… As nossas primeiras palavras são dirigidas a todos os nossos concidadãos e

munícipes de Oliveira do Bairro que participaram de forma ordeira, responsável e democrática
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no acto eleitoral do dia 11 de Outubro, assim contribuindo de forma essencial para o contínuo e

necessário desenvolvimento e aprofundamento do processo democrático, merecendo por isso

a nossa gratidão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------A segunda referência dirigimo-la ao senhor Presidente Cessante da Assembleia

Municipal, Engenheiro Dias Cardoso, figura proeminente da vida política, cultural e associativa

do nosso Concelho nas últimas três décadas, a que se dedicou de forma empenhada, séria,

competente e despretensiosa, deixando-lhe aqui, no momento em que se retira da vida política

activa, o reconhecimento público pelo notável legado que a todos deixa.-------------------------------

------------A todos os outros autarcas que hoje cessam funções de vereação, presidência de

Junta, Assembleia Municipal e outros, é mais do que merecedor e justo salientar o trabalho que

desenvolveram na difícil função de ser autarca.----------------------------------------------------------------

------------Aos autarcas que hoje são empossados reafirmamos que vivemos outros tempos,

novos desafios e acrescidas dificuldades, pelo que, mais do que nunca, é-lhes pedido e exigido

que coloquem todas as suas capacidades e competências ao serviço de Oliveira do Bairro,

com respeito e dignidade.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------Aos senhores deputados, em particular, solicitamos que com liberdade e

responsabilidade procurem que o imperativo legal de fiscalização e acompanhamento da

gestão camarária seja intenso, construtivo e virtuoso, no cumprimento escrupuloso das mais

sãs regras democráticas.----------------------------------------------------------------------------------------------

------------Ao Sr. Presidente da Câmara e à sua equipa afirmamos que tudo faremos para

manter uma cooperação estreita, sustentada num trabalho de modernidade e engrandecimento,

que torne o nosso Concelho mais atractivo às pessoas que o visitam e às que nele vivem.-------

------------Com verdade e humanismo daremos sempre o melhor de nós no desempenho das

funções que a maioria dos Oliveirenses nos confiou.----------------------------------------------------------

------------Sempre para e por Oliveira do Bairro …”-------------------------------------------------------------

Sessão da Assembleia Municipal de 26.06’09 14|15



------------Antes de dar por encerrada a presente Sessão da Assembleia Municipal, o senhor

Presidente da Mesa, solicitou às diferentes Bancadas que indicassem os respectivos

representantes à Comissão Permanente da Assembleia Municipal para o mandato 2009 a

2013.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Em seguida, nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia

Municipal, deu por encerrada esta primeira Sessão da Assembleia Municipal, da qual se lavrou

a presente Acta, que após a respectiva Aprovação vai ser assinada pelo Presidente,

respectivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer.----------------------
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