
(Mandato 2017/2021) ATA NÚMERO SEIS 24/10/2017

1

PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE PARA O MANDATO 2017/2021
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2017_____________________

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro, pelas vinte e duas horas, na Casa da Cultura -
Teatro Stephens, e imediatamente após o ato de instalação dos Órgãos Autárquicos, e
conforme o disposto no nº1 do artigo 45º da Lei nº169/99 de 18 de setembro, na sua redação
atual, teve lugar a primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal, presidida pelo
cidadão da cabeça de lista mais votada - Aníbal Manuel Curto Ribeiro - eleito pela lista do
Partido Socialista, para efeitos de eleição do presidente e secretários da mesa para o
quadriénio dois mil e dezassete, dois mil e vinte e um, e que contou ainda com a presença
dos seguintes eleitos: ______________________________________________________

CDU - Luís Guerra Marques__________________________________________________

MPM - Carlos Wilson da Silva Batista__________________________________________

PS - João Paulo Féteira Pedrosa ______________________________________________

CDU - Susana Paula Ribeiro Domingues ________________________________________

MPM - Fernando Manuel Lourenço Dias Crespo __________________________________

PS - Ana Luísa Cardeira Martins _____________________________________________

+C - Maria João dos Santos Roldão Gomes______________________________________

CDU - Filipe André Cardoso Andrade___________________________________________

MPM - Ângela Domingues de Sousa____________________________________________

PS - Francisco Manuel de Jesus Soares_________________________________________

CDU - Maria Etelvina Lopes Rosa Ribeiro________________________________________

BE - Joana Rita Constâncio Saraiva____________________________________________

MPM - Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia_____________________________________

PS - Frederico Manuel Gomes Barosa___________________________________________

AD - Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes_____________________________________

CDU - Luís António Geria Barreiros____________________________________________

PS - Margarida Cristina Soares de Carvalho Pereira Henriques________________________

MPM - Artur Jorge Rosa dos Santos___________________________________________

+C - Luiz Manuel Ferreira Branco_____________________________________________

CDU - Susana Marina Cadete dos Santos Costa___________________________________
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CDU - Isabel Maria Gonçalves Rodrigues Pereira de Freitas__________________________

PS - Álvaro Pinto Cardoso___________________________________________________

PS - António Soares André__________________________________________________

O cidadão Aníbal Manuel Curto Ribeiro, como primeiro da lista mais votada nas eleições,
conforme disposto no nº 1 do artigo 45º da Lei 169/99, na sua redação atual, deu início à
eleição da Mesa da Assembleia Municipal. A Assembleia deliberou efetuar a eleição da mesa
através da apresentação de listas. ____________________________________________

A Lista A foi apresentada pelo PS, com a seguinte proposta: Presidente, Aníbal Manuel Curto
Ribeiro (PS), 1ª secretária, Ana Luísa Cardeira Martins (PS) e 2º secretário Francisco Manuel
de Jesus Soares (PS). ______________________________________________________

A Lista B foi apresentada pela CDU, com a seguinte proposta: Presidente, Luís Guerra
Marques(CDU), 1ª secretária, Susana Paula Ribeiro Domingues (CDU) e 2º secretário Pedro
Nuno Rosa de Oliveira Correia (MPM). _________________________________________

Feita a votação por voto secreto e após o respetivo escrutínio, verificou-se o seguinte
resultado: ______________________________________________________________

Lista A - seis votos________________________________________________________

Lista B: catorze votos ______________________________________________________

Em branco: um voto _______________________________________________________

Foi declarada vencedora a Lista B e eleito para Presidente da Mesa: Luís Guerra Marques

(CDU) que de acordo com o nº5 do artigo 46º da Lei 169/99, na sua redação atual, é também

o Presidente da Assembleia Municipal. Ficou assim constituída a Mesa da Assembleia

Municipal da Marinha Grande para o mandato 2017/2021: ___________________________

Presidente: Luís Guerra Marques _____________________________________________

Primeira secretária: Susana Paula Ribeiro Domingues_______________________________

Segundo secretário: Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia___________________________

Constituída a Mesa da Assembleia, nos termos do artigo 46º da Lei 169/99 na sua redação
atual, o Presidente solicitou aos senhores deputados o preenchimento e devolução da
documentação entregue. ____________________________________________________

De seguida proferiu o seguinte discurso: _______________________________________

“ Srs. Deputados Municipais

Cara Srª Presidente da Câmara Municipal

Caros Srs. Vereadores
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Cara Srª e Caros Srs. Presidentes de Junta

Órgãos de Comunicação

Exmas. Senhoras e Srs. Presentes

Caros Munícipes

Fui de novo eleito, por esta Assembleia, como seu Presidente. Comigo foram eleitos a
primeira e o segundo, secretários da mesa.

Àqueles que me elegeram o meu voto de agradecimento. Voto que, penso, posso tornar
extensivo a toda a restante mesa da Assembleia.

Aos que em nós não votaram, bem como a todos os Srs. deputados quero dizer que, a partir
de agora, procurarei, como sempre o fiz, das outras vezes em que me sentei nesta cadeira, e
com o apoio da restante mesa, exercer este lugar com a isenção que um Presidente da
Assembleia Municipal deve ter.

Para mim, e enquanto Presidente deste órgão, todos os Srs. Deputados são iguais, tanto nos
seus direitos como nas suas obrigações, pelo que todos, o que de mim mais podem esperar,
é um tratamento igual e imparcial que deve ser dado a cada um, independentemente do
posicionamento de cada um de vós relativamente á eleição a que hoje procedemos.

Quero também afirmar perante todos os Munícipes, que é para mim uma honra e um orgulho
poder servi-los na condução de um órgão que entendo, com a nobreza que ao mesmo deve
ser dada.

A Assembleia Municipal (AM) é um órgão de fiscalização e controle da atividade da Câmara,
um órgão no qual os Munícipes, que indiretamente o elegeram, delegam a missão de
acompanhar a actividade Municipal por forma a assegurarem-se que, a coisa pública, é
tratada e gerida com o respeito que todos devemos a quem em nós delegou tão nobre missão.
Tenho a certeza que, todos os Srs. Deputados, compreendem e aceitam de bom grado, esta
obrigação de servir e zelar pelos interesses da população do nosso concelho tanto dentro
como fora do mesmo.

Porque essa missão, ainda que colectiva, se afirma e completa naquilo que cada Sr. Deputado
entende dever individualmente aqui reportar, assumo aqui o compromisso, perante todos, de
procurar criar condições para que a exerçam na plenitude da sua função.

Aos Srs. Deputados peço que, face à elevação do cargo para que foram empossados, tenham,
no desempenho do mesmo, atitudes que o dignifiquem enquanto órgão coletivo e que
dignifiquem cada um de nós enquanto membros individuais do mesmo.

A elevação passa por, na discussão dos assuntos que aqui nos forem reportados ou que aqui
trouxermos, o façamos, sem perder a nossa identidade própria, mas com total respeito pelo
Órgão que integramos.

É na AM que devem ser discutidos os grandes problemas do concelho, tendo em vista a
procura de soluções de compromisso que auxiliem o executivo a tomar opções, tendo em
atenção aquilo que é a vontade da população que os deputados municipais representam.

E esta representatividade da vontade de quem nos elege, a população, não deve ser
descurada por nenhum Sr. deputado. A quem representamos devemos essencialmente
respeito. E esse respeito obriga-nos a ser sérios, tolerantes e justos.
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Por nós damos, como sempre o fizemos, grande importância à democraticidade da
Assembleia Municipal bem como à respeitabilidade que cada um deve ter nas suas
intervenções, por forma a valorizar um órgão que deve ser olhado como um senado, onde a
vontade de todos deve ser ouvida e mais do que isso escutada, ainda que, em democracia,
seja a vontade da maioria que prevaleça. É assim que connosco a AM irá ser conduzida.

Por isso a missão da AM deve ser a de discutir com serenidade e sem medo, tudo aquilo que
deve ser a nossa vida colectiva e analisar se, quem dirige os nossos destinos colectivos, o faz
da forma mais correta. Esta AM será, como o tem sido, um espaço de debate, onde se devem
procurar consensos e estabelecer pontes de diálogo, onde isso for possível, entre as
diferentes forças que a compõem, por forma a dizer ao executivo o que quer,
maioritariamente, a população que representamos, e dotá-lo por isso de ferramentas de
decisão que vão de encontro á vontade dos seus representados.

À Câmara Municipal quero dizer que este órgão não é, nem connosco o será, um órgão de
bloqueio à vossa actividade, mas será um órgão atento e interessado no desempenho da
vossa nobre missão que, com as nossas críticas e os nossos apoios, esperamos sempre
contribuir para a melhorar.

Estamos cientes de que a Câmara Municipal saberá interpretar sempre, as posições deste
órgão, como posições que colocam os interesses do concelho como único ponto que moverá
a sua atuação.

A subida da respeitabilidade da AM, a discussão séria dos assuntos, a fuga á demagogia e á
discussão estéril, bem como o envolvimento de todos nas discussões que são essenciais ao
nosso viver colectivo, serão fontes motivadoras para o envolvimento democrático dos
cidadãos/Munícipes na nossa vida colectiva.

É aos Munícipes que devemos o facto de estarmos aqui, e é a eles que devemos acima de
tudo respeitar. É na defesa dos seus interesses colectivos que melhor cumpriremos a missão
para a qual, hoje, todos nós fomos empossados.

Saibamos respeitarmo-nos, porque só assim respeitaremos quem nos elegeu.

A todos os Srs. Deputados desejo as maiores felicidades no desempenho da sua nobre missão
nesta casa.

Ao executivo desejo, que o futuro que em conjunto todos deveremos projetar, contribua para
a melhoria das condições de vida no concelho e, por essa via, para a felicidade dos Munícipes.

A todos os Srs. Autarcas, que hoje terminam a suas funções, um muito obrigado, que posso
com toda a certeza estender a toda a recém-empossada assembleia, pelo trabalho realizado
que sei sempre o foi com o sentido de servir, independentemente dos pontos de vista
individuais de cada um.

Permitam-me Srs. Deputados que me dirija agora, e de forma muito pessoal, ao meu amigo
Telmo Ferraz que hoje termina o seu mandato na cadeira em que eu me vou sentar.

Conhecemo-nos há muitos anos, tivemos e temos convivências particulares de alguma
amizade, divergimos muitas vezes aqui nesta Assembleia, mas, mesmo nesses momentos,
soubemos sempre respeitarmo-nos.

Para ti, Telmo, um abraço fraterno de amizade e um obrigado pelo trabalho que fizeste nesta
casa que será, também, sempre tua.
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A todos desculpa pelo tempo que vos ocupei e muito obrigado por me terem ouvido.”

O Presidente da Mesa deu por terminada a reunião, pelas vinte e três horas e trinta minutos,
da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo
Presidente e por quem a redigiu.

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

A secretária da Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira

ADITAMENTO À PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL PARA O MANDATO 2017/2021

Aos seis dias do mês de novembro, no Auditório Municipal, sito na Avenida Dr. José

Henriques Vareda, reuniram novamente todos os eleitos, dado que o cidadão da cabeça de

lista mais votada, Aníbal Manuel Curto Ribeiro tomou conhecimento da arguição da nulidade

na eleição da mesa da Assembleia Municipal, uma vez que os presidentes de junta de

freguesia não participaram na referida eleição.____________________________________

Por concordar, e no âmbito da competência conferida pelo artigo 45.º n.º 1 da Lei n.º 169/99,

de 18 de setembro, na redação atual, Aníbal Manuel Curto Ribeiro deu início à repetição da

votação para a eleição do presidente e dos secretários da mesa. ______________________

Apresentaram-se as mesmas listas e, feita a votação por voto secreto e após o respetivo
escrutínio, verificou-se o seguinte resultado: ____________________________________

Lista A: oito votos_________________________________________________________

Lista B: quinze votos ______________________________________________________

Em branco: um voto _______________________________________________________

Foi declarada vencedora a Lista B e eleito para Presidente da Mesa: Luís Guerra Marques

(CDU) que de acordo com o nº5 do artigo 46º da Lei 169/99, na sua redação atual, é também
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o Presidente da Assembleia Municipal. Ficou assim constituída a Mesa da Assembleia

Municipal da Marinha Grande para o quadriénio 2017/2021: __________________________

Presidente: Luís Guerra Marques _____________________________________________

Primeira secretária: Susana Paula Ribeiro Domingues_______________________________

Segundo secretário: Pedro Nuno Rosa de Oliveira Correia___________________________

O Presidente da Mesa deu por terminada a reunião, pelas vinte e uma horas, da qual se
lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e por
quem a redigiu.

O Presidente da Assembleia Municipal

Luís Guerra Marques

A secretária da Assembleia Municipal

Paula Cristina Ascenso Moreira


