ATA DA PRIMEIRA SESSÃO
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA
DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

ATA Nº 1, do Quadriénio 2013/2017

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, pelas dezanove
horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, procedeu-se à primeira sessão
da Assembleia Municipal, após o ato de instalação dos Órgãos Municipais e nos
termos do n.º 1, do artigo 45º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, 11 de janeiro, e pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, por ser o
cidadão que encabeçou a lista do CDS/PP, e, por conseguinte, a mais votada,
assumiu a presidência o senhor Eng.º Rui Manuel Martins de Almeida Leite.--------Compareceram ainda os seguintes membros eleitos por sufrágio de vinte e nove
de setembro último, a referir: ---------------------------------------------------------------------- Eng.º Jorge Manuel dos Santos Silva; --------------------------------------------------------- Enf.ª Paula Cristina Soares de Oliveira Pedro;----------------------------------------------- José do Nascimento Peres;----------------------------------------------------------------------- Susana Maria da Cruz Tavares Ferreira;------------------------------------------------------ Dr. José António Abrantes Soares de Almeida; ---------------------------------------------- Pedro Nuno de Magalhães Ribeiro;------------------------------------------------------------- Dra. Maria Silvina de Almeida Sá Vale Pissarra; -------------------------------------------- Joaquim Orlando de Sousa Moreira de Paiva; ---------------------------------------------- Albano de Oliveira Braga; ------------------------------------------------------------------------- Manuel Augusto de Bastos Carvalho;---------------------------------------------------------- Dr. António Fernando de Pina Marques;------------------------------------------------------- Dra. Rosa Anita Ferreira Teixeira da Silva Conrado;----------------------------------------
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- Dr. António Paulo Soares Barbosa;------------------------------------------------------------- Dra. Célia Maria dos Santos Tavares;---------------------------------------------------------- Dr. Reinaldo de Almeida Pinheiro;--------------------------------------------------------------- Eng.º Filipe Pascoal da Silva Fernandes;----------------------------------------------------- Mariana Cubal Fonseca Brandão;--------------------------------------------------------------- Eng.º Afonso da Silva Almeida;------------------------------------------------------------------- Eng.º João Manuel Mateus Lameira;----------------------------------------------------------- Teresa Maria Moreira Gonçalves;---------------------------------------------------------------- PPD/PSD - Carlos Manuel Almeida Dias, Presidente da Junta de Freguesia de
Arões;---------------------------------------------------------------------------------------------------- CDS/PP - Henrique Martins Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de
Junqueira;----------------------------------------------------------------------------------------------- PS - João Pedro Costa, Presidente da Junta de Freguesia de Macieira de
Cambra;-------------------------------------------------------------------------------------------------- CDS/PP - António Luís Martins da Costa, cidadão que encabeçou a lista
mais votada para a Assembleia de Freguesia de Rôge;------------------------------------- CDS/PP – Abel de Pinho Soares, Presidente da Junta de Freguesia de São
Pedro de Castelões;---------------------------------------------------------------------------------- CDS/PP - Manuel Correia de Campos, Presidente da Junta de Freguesia União
de Freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho;-------------------------------Faltou o Sr. Rogério Brandão dos Santos, cidadão que encabeçou a lista mais
votada para a Assembleia de Freguesia de Cepelos, por se encontrar doente, do
que deu conhecimento por escrito, conforme Registo de Entrada n.º 163, de
17.10.2013.--------------------------------------------------------------------------------------------- ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Nos termos do disposto
no artigo 15.º do Regimento da Assembleia Municipal procedeu-se à eleição da
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Mesa da Assembleia, por listas nominativas e por escrutínio secreto, tendo para o
efeito o CDS/PP apresentado a seguinte lista:------------------------------------------------Para Presidente da Assembleia, o Sr. Eng.º Rui Manuel Martins de Almeida Leite; Para 1º Secretário, o Sr. Eng.º Jorge Manuel dos Santos Silva; -------------------------Para 2º Secretário, a Sra. Susana Maria da Cruz Tavares Ferreira.---------------------Após a distribuição dos boletins de voto procedeu-se à votação por escrutínio
secreto, da qual se obteve o seguinte resultado: vinte votos a favor e sete
abstenções.--------------------------------------------------------------------------------------------A Mesa da Assembleia Municipal ficou assim constituída: --------------------------------Presidente da Assembleia Municipal: Eng.º Rui Manuel Martins de Almeida Leite; -1º Secretário: Eng.º Jorge Manuel dos Santos Silva; ---------------------------------------2º Secretário: Susana Maria da Cruz Tavares Ferreira.------------------------------------Após o que foram empossados e tomaram os seus lugares na Mesa.-----------------Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foram formulados votos de rápidas
melhoras ao Sr. Rogério Brandão dos Santos, impossibilitado de estar presente
por motivos de saúde.-------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia proferiu o seguinte discurso:-----Exmos. Senhores Vereadores---------------------------------------------------------------------Caros colegas deputados da AM-----------------------------------------------------------------Comunicação Social---------------------------------------------------------------------------------Convidados,--------------------------------------------------------------------------------------------Minhas Senhoras e Meus Senhores-------------------------------------------------------------Começo esta minha intervenção, saudando todos os autarcas, que ao longo dos
tempos, emprestaram o seu melhor para promover o crescimento, desenvolvimento
e afirmação de Vale de Cambra no País e no Mundo e deste modo, permitiram o
momento que hoje aqui estamos a viver. Dirijo-me agora, aos meus pares e a todos
os Valecambrenses, porque quero reiterar o que comuniquei no manifesto da minha
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candidatura a Presidente da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------Pela minha parte, e, no desempenho das minhas funções enquanto Presidente da
Assembleia Municipal, procurarei dignificar a Assembleia, local maior da nossa
democracia. Serei colaborante com o órgão executivo, mas serei igualmente atento,
para que a lei e os superiores interesses de Vale de Cambra sejam respeitados, por
isso, terei que ser isento mas colaborante, por isso, terei que fazer pontes em todas
as forças políticas e não cederei a chantagens nem a pressões. Para isso, zelarei
por todos os Valecambrenses e não apenas por alguns. Agora, empossado como
Presidente da Assembleia Municipal, reassumo este compromisso com todos os
Valecambrenses. Quero também dizer, como fazem parte desta Assembleia, as
forças políticas mais representativas da nossa terra, que tudo farei, através dos
mecanismos legais que estão ao meu alcance, para que seja criado um dinamismo
de contribuição com o objetivo de municiar a Câmara Municipal com toda a
informação relevante, para que esta, conhecendo as mais diversas sensibilidades,
possa tomar as melhores decisões, em prol das gentes de Vale de Cambra. ----------------Este mecanismo funcionará, se interiorizarmos, que a todos nós é exigido, estar
atentos e próximos daqueles que nos elegeram, para que, percebendo as suas
aspirações, as possamos debater neste local, como um fim último de os servir,
engrandecendo e formatando a nossa terra às suas vontades. Seguindo este
pensamento, e alicerçando nos contactos estabelecidos no decorrer da campanha
eleitoral, oferece-me realçar alguns temas que dei conta, que estavam presentes
nas preocupações das nossas gentes.------------------------------------------------------------------O primeiro tema, prende-se com a necessidade de partilhar de uma forma clara e
transparente a situação económica-financeira do nosso Município, esta informação é
relevante, pois ela condiciona toda a carga fiscal municipal, que incidirá sobre os
nossos Munícipes, o que terá implicações de uma forma direta na qualidade de vida,
assim como é garante da confiança, que possam vir a criar nos órgãos autárquicos.
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O segundo tema, prende-se com a desertificação da zona alta e a perda de
população em todo o concelho. A Assembleia, deverá estar atenta a esta situação
altamente preocupante para o bem estar das nossas famílias, sabendo que,
invertendo esta situação, ela acontecerá por um crescimento económico resultante
quer da ocupação de postos de trabalho por gente aqui nascida e criada, quer de
iniciativas de incremento de respostas nos mais variados campos de atividade. ------------O terceiro tema, prende-se com a preocupação relativa ao envelhecimento do nosso
concelho. Não devemos esquecer que dentro do distrito de Aveiro, Vale de Cambra
é aquele que mais envelhece. Esta situação, condiciona a resposta social. Sabemos
da qualidade das repostas das Instituições de Solidariedade Social, que nesta área
operam no nosso concelho, mas não podemos esquecer, que apresentamos ainda
um défice muito importante, para colmatar as solicitações. Sabemos também de
alguns casos de pobreza envergonhada, que aqui e ali começam a despontar.
Temos que estar atentos, nesta área, pois os anos que se aproximam, apesar de
alguns sinais de recuperação económica que o País apresenta, afiguram-se ainda
difíceis e temo que possa mesmo assim, haver um agravamento desta situação.-----------O quarto tema, prende-se com todas as carências, na área cultural. Sabemos que
em tempos de crise esta área, é relegada para segundo ou terceiro plano, mas
penso que atingimos um ponto em que o seu estado em nada nos dignifica e só nos
envergonha. Temos excelentes artistas nas mais variadas áreas, conhecidos fora de
portas, mas desconhecidos ou ignorados cá dentro. É necessário dá-los a conhecer
ao nosso concelho, conhecer as suas vivências, a sua obra e contribuir para a sua
projeção e como seu exemplo, fazer deles com todo o respeito, catalisador de novas
mentes criativas. Um povo inculto, mais cedo ou mais tarde, torna-se um povo
morto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------O quinto tema, prende-se com o conhecimento daquilo que as nossas gentes
sempre fizeram bem, a criação de postos de trabalho e a consequente manutenção
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da taxa de desemprego a níveis mesmo baixos, quando comparada com outras
regiões do País. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal, tem que estar atenta a este fenómeno, melhorando dentro
das suas atribuições, as condições das empresas e do comércio instalado, e, por
outro lado temos a obrigação de facilitar a vida, desburocratizando a todos aqueles
que por cá se queiram instalar. Estes temas refletem situações do concelho que não
poderia deixar de mencionar neste momento, e, que espalham como disse no inicio,
preocupações dos nossos concidadãos.----------------------------------------------------------------Mas se pensarmos agora na abertura para o exterior, é competência da Assembleia
Municipal exercer a magistratura de influência, junto de organismos oficiais e do
próprio Governo em sintonia com a Câmara Municipal, pelo que, para este particular
peço a colaboração e contribuição de todos os deputados, tendo em vista criar
condições de vida aprazíveis em Vale de Cambra, das quais possamos usufruir hoje
nós e futuramente os nossos filhos, pensando sempre que fomos eleitos, para
trabalhar por esta terra e com este desempenho assertivo nos possamos orgulhar no
futuro do trabalho que em conjunto realizamos. ------------------------------------------------------No dia de hoje, é esta a mensagem que vos trago. Ao longo da campanha, fui
dizendo que íamos fazer história

em

Vale de Cambra, primeiro no meu

interior, depois dentro e com a minha candidatura, de seguida com os eleitores
que aderiram ao nosso projeto. Hoje estendo este sonho a todos vós, e convido-vos
a fazer esta viagem comigo.--------------------------------------------------------------------------------Este sonho não vou deixar morrer, pelo que, aqui e agora, investido nestas funções,
lanço o desafio, vamos todos fazer cumprir Vale de Cambra.-------------------------------------- APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA DA SESSÃO: O Sr. Presidente da
Assembleia Municipal colocou a minuta da ata da sessão a aprovação, tendo a
mesma sido aprovada por unanimidade dos vinte e sete membros presentes.-------
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Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi declarada encerrada a
sessão eram vinte horas, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada
por si e pelos secretários. -------------------------------------------------------------------------O Presidente________________________________________________________
O 1º Secretário_______________________________________________________
O 2º Secretário_______________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

