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ATA N.º 1-A/2017
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
GOUVEIA
------- Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete,
nesta cidade de Gouveia, edifício dos Paços do Concelho e Salão Nobre, pelas
doze horas, reuniu a Assembleia Municipal de Gouveia, após o respetivo ato
de instalação dos seus membros, que teve lugar no mesmo dia e local, a partir
das onze horas. --------------------------------------------------------------------------------- Deu-se início à Primeira Reunião de Funcionamento da Assembleia
Municipal de Gouveia, nos termos do n.º 1, do artigo 45.º, da Lei n.º 169/99,
de 18 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de janeiro, para efeitos de eleição do presidente e secretários da Mesa,
competindo ao cidadão que encabeçou a lista mais votada, Luís António
Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), presidir à mesma, tendo solicitado aos
membros da Assembleia Municipal, Fernando António Figueiredo Silva (PS)
e Constantino Duarte Gomes de Matos (CDU), para o auxiliar nos trabalhos.-------- Procedeu-se de seguida à chamada dos Membros da Assembleia
Municipal:--------------------------------------------------------------------------------------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Ana Paula Casegas
Pardal Duarte Freitas (PS), António José Ferreira Machado (PPD/PSD),
Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD),
Fernando António Figueiredo Silva (PS), Maria Helena Marques Gonçalves
(PPD/PSD), Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), Ricardo Filipe
Morgado de Sousa (PPD/PSD), Arminda Isabel Carvalho do Nascimento
Rebelo (PPD/PSD), Ana Cristina Dias Oliveira (PS), Nuno Filipe Pereira
Figueiredo (PPD/PSD), José António Rodrigues Manta (PS), Ana Paula Alves
Morgado Mendes (PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete Pereira Antunes
Marques (PPD/PSD), Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS), Fernando José
Cabral da Silva (CDS-PP), Cátia Sofia Ferreira Caramelo (PPD/PSD), Mário
José Gaudêncio Bento (PS), Daniela Figueiredo Gomes de Oliveira
(PPD/PSD), Constantino Duarte Gomes de Matos (CDU), Diogo João
Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona (PPD/PSD), Vítor Manuel da Silva
Albuquerque (Presidente da União das Freguesias de Aldeias e Mangualde da
Serra), Vítor Manuel Ribeiro Jordão da Silva (Presidente da Junta de
Freguesia de Arcozelo da Serra), Virgínia Manuela Baptista Garrido de
Araújo (Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos), Maria Elisabete
Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da União das Freguesias de Figueiró e
Freixo da Serra), Fernando Manuel Carmo Henriques (Presidente da Junta de
Freguesia de Folgosinho), João José Amaro (Presidente da União das
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Freguesias de Gouveia), Salvador da Cruz Dias, (Presidente da União das
Freguesias de Melo e Nabais), Carlos António Videira Coelho (Presidente da
União das Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), António José Direito
Saraiva (Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), Vítor Manuel dos
Santos Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços da Serra), Pedro
Miguel Santos Monteiro (Presidente da Junta de Freguesia de Ribamondego),
Gonçalo Luís Chouzal do Nascimento (Presidente da União das Freguesias de
Rio Torto e Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço (Presidente da Junta de
Freguesia de São Paio), Avelino Zacarias Sequeira Tente (Presidente da Junta
de Freguesia de Vila Cortês da Serra), Carlos Manuel Santinho Pacheco
(Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra) e Marco António
Marvão Martins (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem).-------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente para
deliberar, o cidadão que encabeçou a lista mais votada, Luís António Vicente
Gil Barreiros (PPD/PSD), declarou aberta a sessão.-------------------------------------- Antes de se dar início à eleição da Mesa, o cidadão que encabeçou a
lista mais votada, Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), apresentou,
em nome da Assembleia Municipal de Gouveia, um profundo e sentido Voto
de Pesar pelo trágico acontecimento dos incêndios que deflagraram no
concelho de Gouveia, nos dias 15 e 16 de outubro, cumprindo-se, de seguida,
um minuto de silêncio.-----------------------------------------------------------------Colocado à votação, foi o Voto de Pesar aprovado por unanimidade.------------------ Para efeitos de eleição do Presidente e Secretários da Mesa, de acordo
com o n.º 1, do artigo 45.º, do citado diploma legal, o cidadão que encabeçou
a lista mais votada, Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), colocou à
discussão, o método de eleição uninominal ou por meio de lista, tendo a
Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, realizar a eleição por
meio de lista, nos termos do n.º 2, do referido artigo.------------------------------De seguida, questionou, às bancadas municipais se teriam listas para
apresentar, a fim de serem sufragadas.------------------------------------------------------ Apresentou a Bancada Municipal, eleita pelo PPD/PSD, uma proposta
para a eleição da Mesa da Assembleia Municipal, com a seguinte
constituição:-----------------------------------------------------------------------------Presidente: Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), 1.º Secretário:
Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), 2.º Secretário: Nuno Filipe
Pereira Figueiredo (PPD/PSD), a qual foi designada como Lista A, que
constitui o Documento 1, anexo à presente Ata e que dela fica a fazer parte
integrante.---------------------------------------------------------------------------------
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------- Não apresentaram as Bancadas Municipais do PS, CDS/PP e CDU
listas para a eleição da Mesa da Assembleia Municipal.--------------------------------- Foi então submetida a sufrágio a única lista apresentada. ----------------------- Feita a votação, por escrutínio secreto, apresentou esta os seguintes
resultados: -------------------------------------------------------------------------------------- Lista A: 25 (vinte e cinco) votos a favor; ---------------------------------------- Votos em branco: 12 (doze). ------------------------------------------------------- A Mesa da Assembleia Municipal, ficou assim constituída pelos
seguintes membros: --------------------------------------------------------------------- - - - Presidente: Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD) ----------- - - - 1.º Secretário: Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD) ------- - - - 2.º Secretário: Nuno Filipe Pereira Figueiredo (PPD/PSD) -----------Esta deliberação foi aprovada, em minuta, de modo a produzir efeitos
imediatos, de acordo com o n.º 3, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------- Usou a palavra o Senhor Presidente da Mesa, agradecendo aos
membros da Assembleia que o auxiliaram nos trabalhos, chamando, de
seguida, os agora também eleitos 1.º e 2.º Secretários, para integrarem a Mesa
da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------Dando seguimento à sessão, declarou abertas as inscrições aos membros da
Assembleia que pretendessem intervir.----------------------------------------------------- Usou da palavra a líder da Bancada Municipal do Partido Socialista, a
Senhora Deputada Ana Paula Freitas, referindo o seguinte:----------------------“Senhor Presidente da Assembleia Municipal, permita-me que o saúde, que o
felicite e que, de igual modo, saúde e felicite o Senhor Presidente da Câmara
Municipal, pela sua reeleição, nestas eleições autárquicas.----------------------Desejo-lhes, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Municipal que
represento, um trabalho profícuo e de sucesso, esperando que o vosso
sucesso, represente também o sucesso de Gouveia, da nossa terra e de todos
os gouveenses, porque essa é a única razão de estarmos aqui.------------------Permita-me, ainda, que cumprimente e felicite todos os elementos cessantes
desta Assembleia, com todo o carinho e com todo o respeito e que felicite,
ainda, todos os elementos que participaram e que se envolveram de forma
digna nesta campanha eleitoral, quer através das listas da Assembleia de
Freguesia, das listas da Assembleia Municipal ou da Câmara Municipal e
que estiveram presentes.---------------------------------------------------------------Cumprimento e felicito os cidadãos gouveenses que foram eleitos, mas
também todos aqueles que não tendo sido eleitos, exerceram o nobre direito e
dever de cidadania e de participação democrática em prol de um concelho
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que se quer pluri-determinado, critico, reflexivo e participativo, como é,
aliás, adequado, em qualquer regime democrático.-------------------------------Por fim, cumprimento e felicito todos os gouveenses aqui presentes, bem
como todos os órgãos e forças presentes, desejando que as suas presenças
possam ser constantes nesta Assembleia, porque os gouveenses são de facto a
única razão de ser da nossa presença neste Órgão Deliberativo.---------------Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhores
Presidentes de Junta de Freguesia, Senhores Deputados: escutaram a
intervenção e o apelo feito pelo Senhor Presidente da Assembleia e também
do Senhor Presidente da Câmara no ato de tomada de posse. Também nós
aqui estamos para cooperar e encontrar meios e formas que levem os nossos
concidadãos a participar, a ganhar conhecimento, a promover a sua
capacidade de intervenção cívica, a saber exercer os seus direitos. Numa
palavra, a permitirmos que este seja um concelho de todos e para todos os
gouveenses. E quando digo “todos”, quero mesmo dizer “todos”, ou seja, os
que votaram, os que não votaram, os que são do alto Concelho, ou do baixo
Concelho, os que são da família e os que não são da família.--------------------Mas, para que isto aconteça, implica que todos nós, os eleitos, tenhamos
noção do sentido de humildade e do dever de servir. Isso implica, que
tenhamos consciência que, apesar de eleitos, democraticamente eleitos,
apenas representamos, nesta Assembleia, a vontade expressa de 51% da
população inscrita no concelho.------------------------------------------------------Quero, deste modo, lembrar que existem diferenças significativas entre o que
é a democracia representativa e a democracia participativa. Se há um século
se lutava pelo direito representativo, hoje lutamos pelo dever participativo.--E, enquanto elementos deste órgão deliberativo, cuja razão nasce do direito
participativo dos cidadãos, há muito a fazer para sair da superficialidade, do
espetáculo, da aparência, dos jogos de palavras e dos jogos políticos.---------Os momentos trágicos que vivemos este último fim-de-semana e pelos quais
manifestamos, desde já, o nosso profundo pesar, não podem passar só de
vivências intensas e dolorosas, de uma catástrofe coletiva. Nos termos
Regimentais, o Grupo Municipal do PS, pretende agendar uma sessão
extraordinária, com a brevidade possível, para que sejam avaliadas todas as
situações deste trágico acontecimento.----------------------------------------------Muito há a fazer para conseguirmos que, cada um dos nossos cidadãos, se
torne cidadão de pleno direito, autónomo, com capacidade de decisão, com
capacidade de escolha, seja qual for o seu estatuto.--------------------------------
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Muito há a fazer para que não nos tornemos reféns do curto prazo, da
promessa eleitoral, da solução rápida e sensacionalista que impede a lucidez
e paralisa a crítica.---------------------------------------------------------------------Muito há a fazer para desenvolver uma cultura e uma motivação de serviço
público para os outros, de associativismo, de solidariedade, de diálogo e de
responsabilidade. Vai exigir muito de todos nós, em termos de organização,
de formação, discernimento, criatividade, solidariedade e civismo. Podemos
fazê-lo? É nossa obrigação, em nome de um bem maior e o bem maior é
Gouveia.”--------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o líder da Bancada Municipal do PPD/PSD, o Senhor
Deputado António Machado, referindo o seguinte:--------------------------------“Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal-------------------Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara--------------------------------------Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores(as)---------------------------------Excelentíssimos(as) Senhores(as) Deputados da República e desta
Assembleia-------------------------------------------------------------------------------Excelentíssimos(as) Senhores(as) Presidentes de Junta --------------------------Caros convidados-----------------------------------------------------------------------Senhores jornalistas--------------------------------------------------------------------Caros cidadãos gouveenses-----------------------------------------------------------O nosso gesto de gratidão a todos os que participaram no ato eleitoral no dia
1 de outubro. Contamos com todos os que não votaram, contamos na
participação, na ajuda, na colaboração, na responsabilidade, na partilha,
num contributo positivo para construirmos uma Gouveia melhor.--------------Ao executivo desejamos um bom mandato. Sabemos que os tempos não vão
ser fáceis, mas também sabemos que estão já imbuídos de um grande sentido
de responsabilidade e com a determinação, o crer e a disponibilidade
necessária para chegar a bom porto. Que não lhes falte o dom da sabedoria.
Aos dezasseis Presidentes de Junta de Freguesia eleitos, os nossos votos de
excelente mandato e disponibilidade para uma colaboração permanente.-----Permitam-nos que manifestemos a nossa saudação aos Deputados
Municipais eleitos para a Assembleia Municipal, aos quais desejamos
também um bom mandato com boas intervenções e cultura democrática.------Nós, eleitos pelo PPD/PSD, seremos exigentes connosco e com o executivo
municipal, e não esperem de nós nada mais do que seriedade, empenho, rigor
e responsabilidade e a defesa intransigente de Gouveia e dos gouveenses.----Nós ganhámos, fomos a jogo, mas não podemos deixar de afirmar que, em
Democracia, é tão importante cumprir a vontade da maioria, como respeitar
os direitos das oposições. Gouveia precisa de todos e todos temos a
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obrigação de estar abertos e disponíveis para continuar a construir uma
Gouveia melhor. Viva Gouveia!”------------------------------------------------------------ Usou da palavra o líder da Bancada Municipal da CDU, o Senhor
Deputado Constantino de Matos, referindo o seguinte:----------------------------“Senhor Presidente da Assembleia Municipal,-------------------------------------Senhor Presidente da Câmara Municipal,------------------------------------------Senhores Deputados da Nação,-------------------------------------------------------Senhores Deputados Municipais,-----------------------------------------------------Senhores Presidentes de Junta,-------------------------------------------------------Começo por agradecer aos gouveenses que confiaram no nosso projeto e
tornaram possível a minha eleição.--------------------------------------------------Depois de um ano extremamente difícil, um ano de seca, deflagraram este
fim-de-semana os terríveis incêndios que assolaram, não só o nosso
concelho, mas uma parte muito vasta do nosso território.------------------------Temos, provavelmente, pela frente, um enorme desafio, talvez o maior desafio
dos últimos tempos em relação ao desenvolvimento do concelho, porque esta
ocorrência, absolutamente extraordinária, provavelmente, colocará em causa
praticamente todas as atividades económicas do nosso concelho.---------------Desde já, a CDU, será uma força que estará ao dispor da população para
ajudar a resolver todos estes problemas, com propostas, com ideias e com
projetos. Contem, portanto, com a CDU.------------------------------------------Resta-nos desejar a todos um excelente mandato, e que seja possível
trabalharem todos em conjunto, independentemente das nossas opiniões
políticas e das cores partidárias.-----------------------------------------------------Neste momento, aquilo que nos une é bem mais forte do que aquilo que nos
separa.”----------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o líder da Bancada Municipal do CDS-PP, o Senhor
Deputado Fernando Cabral Silva, referindo o seguinte:---------------------------“Desejar a todos os eleitos que cumpram um excelente mandato no interesse
de Gouveia e do seu concelho.--------------------------------------------------------No que diz respeito ao CDS-PP, e a mim em particular, procuraremos ser
parte da solução e contribuir em prol do desenvolvimento do concelho e dos
gouveenses.”------------------------------------------------------------------------------------ Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que lhe
apraz perceber pelas palavras de todos os grupos parlamentares, que existem
pontos comuns de defesa, de empenhamento, de trabalho em prol de Gouveia
e do seu concelho. Espera que se venha a alcançar uma Assembleia Municipal
mais unida e menos partidarizada e mais votada para a resolução dos grandes
problemas da nossa terra.--------------------------------------------------------------6
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De seguida, deu conta de que, no próximo dia 9 de dezembro, em Portimão,
se irá realizar o XXIII Congresso da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, pelo que se torna necessário proceder à eleição de um Presidente
de Junta, e seu substituto, que represente as Juntas de Freguesia do Concelho
no referido Congresso.-----------------------------------------------------------------Assim, colocou à consideração da Assembleia a inclusão da “Proposta de
Eleição do Presidente de Junta, e seu substituto, representante das Juntas de
Freguesia do Concelho no XXIII Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses”, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por
unanimidade, nos termos do n.º 2, do artigo 50.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, a sua inclusão para deliberação.------------------------------------------Na sequência do entendimento prévio entre as Bancadas do PPD/PSD e PS,
foi apresentada uma Lista única para a eleição do Presidente de Junta, e seu
substituto, para Delegado no referido Congresso, a qual propõe, como
delegado efetivo, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de
Tazem, Marco António Marvão Martins e, como seu substituto, o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, João José Amaro.----------------------- Foi designado pelo Presidente da Mesa como Lista A, a única Lista
apresentada à Mesa pelas Bancadas Municipais eleitas pelo PPD/PSD e
Partido Socialista, que constitui o Documento 2, anexo à presente Ata e que
dela fica a fazer parte integrante.------------------------------------------------------------ Feita a votação, por escrutínio secreto, apresentou esta os seguintes
resultados:--------------------------------------------------------------------------------------- Lista A: 32 (trinta e dois) votos a favor e 5 (cinco) votos em branco.
------- Foi eleito, com trinta e dois votos a favor, o Senhor Presidente da
Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem, Marco António Marvão
Martins, como representante das Juntas de Freguesia do Concelho no XXIII
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e seu
substituto, em caso de impedimento, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Gouveia, João José Amaro.-----------------------------------------Esta deliberação foi aprovada, em minuta, de modo a produzir efeitos
imediatos de acordo com o n.º 3, do art.º 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, foi pelo Senhor Presidente da Mesa,
declarada encerrada a reunião pelas treze horas, da qual e para constar se
lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente da Mesa e pelo seu 1.º Secretário. ------------------------------
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O Presidente da Assembleia Municipal

(Luís António Vicente Gil Barreiros)

A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal

(Ana Paula Alves Morgado Mendes)
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