------------------------ ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LEIRIA -------------------------- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE
OUTUBRO DE DOIS MIL E NOVE. -------------------------------------------------------------------------------- ACTA NÚMERO N.º6/2009 --------------------------------- No dia vinte e sete de Outubro de dois mil e nove, pelas dezoito horas e
trinta minutos, dando cumprimento ao disposto no número um do artigo quinto do
Regimento Municipal e ao disposto no número um, do artigo quadragésimo quinto
da Lei cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro,
com a redacção dada pela Lei cinco-A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro,
reuniu, no Teatro José Lúcio da Silva, sito na Rua Doutor Américo Cortês Pinto
desta cidade, em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal de Leiria. ------------- Dos sessenta e dois deputados municipais eleitos, encontravam-se presentes
cinquenta e oito, tendo faltado à tomada de posse os senhores: ----------------------- José Rodrigues (Junta de Freguesia da Memória), Faustino Coelho Guerra
(Junta de Freguesia de Monte Real), Vitor Manuel Silva Santos (Junta de Freguesia
de Maceira) e, Vitor Manuel Domingues Lourenço, eleito directo da lista do Partido
Social Democrata. ---------------------------------------------------------------------- Coube ao cidadão Carlos Manuel Bernardo Ascenso André, na qualidade
cabeça de lista com maior votação nas eleições autárquicas, presidir à sessão. ------- Depois de umas breves palavras dirigidas aos presentes, o senhor Presidente,
tendo em atenção que o disposto no Regimento obriga a que a Mesa seja
composta por três elementos, convidou para o coadjuvar as deputadas Maria Paula
Oliveira, eleita na lista do PSD e Maria Clara Monteiro, eleita na lista do CDS/PP,
que respectivamente assumiram as tarefas de primeira e segunda secretárias. Não
se tendo registado oposição, a Mesa ficou assim constituída. -------------------------- Havendo quórum, foi declarada aberta a sessão, eram dezoito horas e
quarenta minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------

---- Ponto Único - Eleição da Mesa da Assembleia Municipal, Apreciação e
Votação. ------------------------------------------------------------------------------------ Nesta altura, o senhor Presidente da Mesa, esclareceu que a Lei e o
Regimento Municipal, possibilitam à Assembleia decidir se a eleição é feita através
de votação uninominal ou através de listas, propondo de seguida que fosse
utilizado este segundo método, não sem antes sublinhar que, bastaria que um só
deputado se opusesse para que a decisão fosse tomada por votação uninominal. --
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---- Submetido à votação, a Assembleia rejeitou o método uninominal, tendo a
proposta de votação por apresentação de listas sido aprovada por unanimidade. ----- Face ao resultado, foi aberto, pelo Senhor Presidente da Mesa, um período
para a apresentação das mesmas. ----------------------------------------------------- O senhor Deputado Domingos Carvalho (CDS/PP) propôs a seguinte lista
de candidatos, tendo sido designada por ‘Lista A’: -------------------------------------- Presidente – Deputado Municipal Domingos Carvalho (CDS/PP) ------------------- Primeiro Secretário – Deputado Municipal José Coelho Francisco (CDS/PP) ---–
---- Segundo Secretário – Deputada Municipal Maria Clara Monteiro (CDS/PP) -------- A senhora Deputada Odete João (PS) apresentou uma outra lista, que foi
designada por ‘Lista B’, assim composta: ------------------------------------------------ Presidente – Deputado Municipal Carlos Ascenso André (PS) ---------------------- Primeiro Secretário – Deputado Municipal José Alves (PS) ------------------------ Segundo Secretário – Deputada Municipal Maria Manuela Santos (PS) ------------ Mais nenhuma força política apresentou listas para a constituição da Mesa,
tendo-se procedido à distribuição dos boletins de voto. De seguida efectuou-se a
chamada nominal para a votação das duas proposta apresentadas, finda a qual se
deu início ao escrutínio dos votos entrados na urna. ------------------------------------- Um dos senhores deputados presentes, por se ter ausentado temporariamente
da sala, não respondeu à chamada, tendo-se apresentado já depois de abertas as
urnas, não lhe foi permitido fazer uso do seu direito de voto. --------------------------- Os resultados anunciados pelo Senhor Presidente da Mesa foram os seguintes:
---- Votantes ..................................................................................... 62 ------- Votos entrados na urna ................................................................. 57 ------- Lista A: Votos a favor ............................................... .................... 4 ------- Lista B: Votos a favor ................................................................... 35 ------- Votos em branco .......................................................................... 15 ------- Votos nulos ....................................................................................3 ------- Face aos resultados da votação, o senhor Presidente declarou eleita a Lista ‘B’.
Referiu ainda que a Mesa eleita só entraria em funções na próxima Assembleia,
pelo que pediu às deputadas que o coadjuvaram que se mantivessem até ao final
da sessão. ----------------------------------------------------------------------------------- Já na qualidade de Presidente eleito, agradeceu a confiança depositada.
Saudou todos os que fizeram parte da Assembleia anterior, sublinhando a honra
de suceder ao Professor Doutor Manuel Antunes, pela isenção e dedicação com
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que sempre cumpriu o seu cargo e a sua missão. Seguidamente, saudou todos os
que dirigiram o Concelho nos últimos quatro anos, a Câmara Municipal, todos os
membros da Assembleia Municipal, muito especialmente os senhores Presidentes
de Junta e as suas equipas, bem como a população do Concelho de Leiria. Saudou
ainda, de forma particular, o senhor Presidente da Câmara, o Dr. Raul de Castro e
a equipa que com ele vai liderar o Município. Dirigiu também uma palavra de
especial apreço à Dr.ª Isabel Damasceno Campos, salientando ser merecedora de
um profundo respeito por, ao longo de doze anos, ter servido a causa pública. ------- Frisou ainda que a Assembleia Municipal é um órgão que estará sempre à
disposição de todos os leirienses, que a Assembleia Municipal iria cumprir o
mandato que lhe foi confiado servindo os interesses do Concelho. Iria fiscalizar as
actividades do Município, dentro da sua reserva de competências, para que Leiria
seja um Concelho cada vez mais desenvolvido. Que a Assembleia Municipal iria dar
o melhor de si e de cada um dos seus membros. Por último, sublinhou que esse
seria o compromisso que assumia, em nome de cada um e de todos. Terminou
agradecendo, uma vez mais, a confiança depositada. ----------------------------------- Antes de dar por encerrada a sessão, referiu ainda que tinha uma última
proposta que gostaria que obtivesse consenso. Lembrou que o Regimento anterior
continuava a vigorar e a ser aplicado a esta nova Assembleia, até à altura que ela
própria o alterasse. Disse que algumas normas poderiam eventualmente carecer
de ser reajustadas, pelo que julgava haver toda a vantagem que o Regimento
fosse o resultado de um trabalho plural de todas as forças políticas eleitas pela
Assembleia Municipal. Propôs então que fosse indicada uma pessoa de cada
partido, constituindo-se assim um grupo de trabalho para, sob presidência do
Presidente da Assembleia ou de quem ele viesse a indicar, elaborar uma proposta
de alteração ao Regimento a apresentar á Assembleia. ---------------------------------- Nesta altura, o Senhor Deputado João Cunha (PSD) pediu a palavra e, em
alternativa a esta proposta, sugeriu que as propostas de alteração ao Regimento
emanassem não de uma comissão, mas que fossem feitas chegar, por cada grupo,
à mesa, para posterior votação. ----------------------------------------------------------- O senhor Presidente esclareceu que admitia que a Comissão poderia não fazer
nenhuma proposta de alteração, mas que o seu trabalho poderia levar a algum
resultado, dando como exemplo a norma da votação uninominal, que não
subscrevia. -------------------------------------------------------------------------------
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---- O Senhor Deputado José Alves (PS) no uso da palavra, referiu que o actual
Regimento tem um anexo, onde constam os tempos de intervenção no plenário,
distribuídos nominalmente pelos partidos. Como a composição da Assembleia é
diferente, naturalmente seriam diferentes também os tempos de intervenção.
Assim sendo, disse que, pelo menos neste ponto, o Regimento teria de ser
forçosamente alterado. Em virtude desse mesmo anexo, disse ainda não
subscrever a proposta apresentada. ------------------------------------------------------ O senhor deputado Domingos Carvalho (CDS) pediu entretanto a palavra,
dizendo que subscrevia a proposta do Senhor Presidente da Mesa, dado entender
que a revisão seria efectuada de uma forma mais consensual. Terminou a sua
intervenção solicitando ao Deputado João Cunha (PSD) que ponderasse a proposta
apresentada. -------------------------------------------------------------------------------- Por último, o Senhor Deputado Manuel Antunes (PSD) cumprimentou o
senhor Presidente da Assembleia Municipal, dizendo que se sentia também muito
honrado por ser sucedido pelo senhor Prof. Doutor Carlos André. Disse depois
querer fazer uma pequena correcção. Referiu que a tabela de tempos seria um
anexo ao Regimento e não o Regimento e portanto, não teria que ser alterado por
esse motivo, mas que, apesar de tudo, o PSD, retirava a proposta apresentada
pelo deputado João Cunha. ---------------------------------------------------------------- Não se registando mais intervenções, foi colocada à votação a proposta inicial
apresentada pelo Senhor Presidente da Assembleia, tendo sido aprovada por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------- De seguida, o Senhor Presidente pediu aos vários líderes dos grupos
municipais que, até ao final da semana, indicassem o nome da pessoa que iria
fazer parte da Comissão de Revisão do Regimento, para que logo de seguida
fossem convocados para uma reunião de trabalho. -----------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO--------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar foi pelo senhor Presidente encerrada a
sessão, eram dezanove horas e trinta minutos. Para constar, lavraram a presente
acta, Maria Paula Oliveira e Maria Clara Monteiro, que a subscrevem. ---------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA -----------------------------De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 92º, da Lei N.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, a Assembleia Municipal na sessão de ordinária de 23 de Novembro de
2009, foi deliberado por maioria, com duas abstenções, aprovar a acta.-------------
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-- Leiria, aos vinte e três dias do mês de Novembro, do ano de dois mil e nove. ----------------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(Carlos Ascenso André)

Primeira Secretária

(Maria Paula Oliveira)

Segunda Secretária

(Maria Clara Monteiro)
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