ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA

ACTA

DA

SESSÃO

07 DE JANEIRO DE 2002

EXTRAORDINÁRIA

DA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA, DE 07 DE
JANEIRO DE 2002
Aos sete dias do mês de Janeiro, de dois mil e dois, no salão nobre dos Paços
do concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu extraordinariamente a
Assembleia Municipal de Leiria.
Estavam presentes os cinquenta e nove membros que a compõem.
A sessão foi presidida pelo, Sr. José António Sousa e Silva , Presidente da
Assembleia Municipal e, secretariada pelas Senhoras Deputadas Susana de Jesus da
Silva e Laura Maria dos Santos de Sousa Esperança.
Havendo “quorum”, foi pelo senhor Presidente declarada aberta a sessão,
eram 19.15 horas, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:

PONTO ÚNICO – CONSTITUIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA-

Apreciação, discussão e votação;
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA (JOSÉ ANTÓNIO SILVA)
Cumprimento todas as pessoas presentes, agradeço a vossa presença aqui a assistir à
tomada de posse da Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Srs. Deputados, Srs.
Vereadores eleitos, mais membros e funcionários da Câmara Municipal de Leiria, Srs.
Presidentes de Junta eleitos, obrigado a todos.
Cabe-me na qualidade de cabeça de Lista, com maior votação nas últimas eleições
autárquicas, seguir e orientar a ordem de trabalhos, desta primeira Assembleia
Municipal.
Tem um objectivo único, que é, a eleição do Presidente da Mesa e eleição do 1º e 2º
secretários.
Para poder funcionar a Mesa, eu chamaria duas pessoas para fazerem de 1º e 2º
Secretário, uma vez que o Regimento assim obriga. A Mesa tem que estar composta
por três elementos.
Eu chamaria se me permitem, as duas senhoras que foram eleitas Presidentes de
Junta do nosso concelho : Laura Esperança e Susana Silva.
Portanto uma vez composta a Mesa, nós passaríamos ao único ponto da ordem de
trabalhos, que é a eleição do Presidente da Mesa, 1º e 2º Secretário. A eleição poder
ser uninominal, pode ser uma eleição por listas, a força política do PSD representada
nesta Assembleia, sugere aos presentes elementos da Assembleia, senhores
Presidentes de Junta e Deputados eleitos, que , se ninguém se opuser, nós
apresentaríamos uma lista com o nome do Presidente, o nome do 1º Secretário e o
nome do 2º Secretário. A votação vai ter que ser secreta, gostaria se houvesse
alguém dos eleitos que não concorde, fizesse o favor de se manifestar.
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Uma vez que, ninguém se manifestou contrariamente, eu sugeri apresentar uma lista
em nome do PSD, em que para Presidente da Mesa seria José António Silva, 1º
Secretário seria o senhor Paulo Reis e para 2º Secretário, o senhor Adélio Amaro.
Vamos proceder então à votação, vou pedir à secretária da Assembleia para fazer o
favor de trazer uma urna e os boletins para votarmos. Se alguém, quiser apresentar
uma outra lista, faça o favor de apresentar, qualquer grupo aqui representado,
poderá apresentar uma lista à Mesa da Assembleia.
Eu agradecia que os membros eleitos para as Juntas de Freguesia e para a
Assembleia Municipal, tomassem os lugares da frente e pedia à assistência que
passasse para os lugares de trás, para não haver confusão.
As pessoas que concordarem com os nomes que eu indiquei, votam A, uma vez que não
há mais lista nenhuma, e depois há votos brancos e nulos, são as três hipóteses.
(votação)
Foram chamados todos os membros eleitos, pedia às senhoras secretárias o favor de
fazerem a contagem dos votos.
O resultado da votação foi o seguinte: Votos na lista A, trinta e oito votos; votos
brancos vinte;
Portanto foi eleita a Mesa, José António Silva, eu próprio, chamaria agora para
tomar o lugar de 1º Secretário o senhor Paulo Reis e para o lugar de 2º Secretário, o
senhor Adélio Amaro.
Feita a votação e composta a Mesa da Assembleia Municipal, eu queria depois
informar os Srs. Deputados da Assembleia Municipal que, vai ser distribuído um
dossier onde consta uma ficha de dados pessoais, para preencher e depois remeter
ao Gabinete de Apoio da Assembleia Municipal, o regimento actual da Assembleia,
que na próxima sessão em Fevereiro, vai ter que ser votado por força da Lei.

pág. 3

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA

07 DE JANEIRO DE 2002

Este Regimento vai sofrer algumas alterações que a Mesa vai fazer chegar a todos e
depois vai contar com o vosso contributo para que seja votado e aprovado o novo
Regimento da Assembleia Municipal.
Eu vou ser breve, queria só dirigir algumas palavras de circunstância a todos os
presentes, dizer que de facto esta Assembleia eleita quer realizar um trabalho que
vá de encontro aquilo que os leirienses esperam que nós façamos, é um órgão que não
vai ser um contrapoder à Câmara Municipal nem a qualquer outra instituição ou outro
órgão do nosso concelho, vai ser de facto um local de debate, um local onde
efectivamente todos nos iremos respeitar uns aos outros, onde todos os Deputados
eleitos terão oportunidade de dar o seu contributo e de manifestar as suas posições
independentemente da vontade da maioria aqui presente, mas todos os contributos
irão enriquecer e dar maior dignidade a esta casa, que nós queremos que de facto
represente bem o nosso concelho.
Eu, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal, tudo farei para que este
órgão saia dignificado de todas as vezes que reúne, para que haja entre a Assembleia
Municipal e a Câmara Municipal uma abertura, uma transparência e uma continuidade,
tendo por objectivo aquilo que os leirienses esperam de nós.
Vamos trabalhar, vamos continuar Leiria, vamos pensar em Leiria e nas Freguesias do
nosso concelho e vamos pensar nos leirienses.
Despeço-me de todos, obrigado pela vossa presença e até sempre.
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA
De acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 92º , da Lei N.º 169/99, de 18
de Setembro, a Assembleia Municipal, deliberou por

,

aprovar a acta em minuta.

ENCERRAMENTO
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente encerrada a
sessão, eram 20.00 horas, mandando que de tudo, para constar, se lavrasse a
presente acta, que eu, Teresa Paula Ribeiro dos Santos Pinto, lavrei e
subscrevo.------------------------------------------------------Leiria, aos 07 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dois.------------

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

(José António Sousa e Silva
O Escrivão

(Teresa Paula Pinto)

FIM DE ACTA
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