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ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE
LAJES DAS FLORES
ACTA N.º 4/2011
DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE
2011
---- Aos nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze, nesta
Vila de Lajes das Flores, no Auditório Municipal, reuniu-se a
Assembleia Municipal, sob a Presidência do Senhor Paulo Alexandre
Almeida dos Reis, secretariada pelas Sras. Deputadas Municipais Maria
da Conceição Vieira Gomes e Maria de Fátima Medeiros Goulart. ----------- Procedeu-se à chamada, verificando-se estarem também presentes
os seguintes Deputados Municipais: ----------------------------------------------- António Maria Silva Gonçalves, Nelson Deodato Valadão Furtado,
Maria da Conceição Vieira Gomes, José Gabriel Freitas Eduardo, José
da Silva Vieira, Arménio Augusto Fernandes Carneiro, Celestino de
Freitas Serpa, José Florentino Cabeceira Azevedo, António Carlos Vieira
da Silva Goulart Avelar, Paulo Eduardo Avelar Rodrigues, José
Celestino Linhares da Câmara, José Graciano Gomes de Freitas, José
Teodósio Fragueiro, Verónica Marisa Alves Eduardo, Nélia Maria de
Freitas Tenente Tavares, Aurélio Arlindo Freitas Serpa, Luís Manuel
Fernandes Caramelo, Marco Paulo Gomes Oliveira e Bruno Filipe de
Freitas Belo. ---------------------------------------------------------------------------- Não compareceu o Sr. Deputado Municipal, Hélio Manuel Avelar de
Freitas que apresentou pedido de justificação da falta por se encontrar
ausente da Ilha. ------------------------------------------------------------------------ Sendo catorze horas o Sr. Presidente da Assembleia declarou
aberta a reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------- O Sr. Presidente da Assembleia antes do inicio das inscrições para
o período antes da ordem do dia, deu conhecimento á Assembleia
Municipal de que entrou um pedido de renuncia de mandato do Sr.
Deputado Municipal Luciano Gomes, e que nos termos do artigo 79ºda
169/99 de 18 de Setembro com as alterações constantes da Lei 5-A/
2002 de 11 de Janeiro foi convocado o Sr. José Celestino Linhares da
Câmara a quem confere a identidade e a legitimidade para a partir de
hoje exercer as funções de Deputado Municipal.--------------------------------- APRECIAÇÃO DA ACTA Nº. 3/2011: Foi presente a acta número
3/2011, da reunião ordinária realizada no dia 29 de Abril do corrente
ano. -------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia dirigiu-se aos Srs. Deputados
Municipais questionando os mesmos se queriam pronunciar-se sobre a
acta em apreciação. ------------------------------------------------------------------- Não existindo nenhuma observação, a referida acta foi colocada á
votação tendo sido aprovada por maioria. Verificou-se a abstenção dos
Srs. Deputados Municipais António Maria Silva Gonçalves, José
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Teodósio Fragueiro, Paulo Eduardo Avelar Rodrigues e José Celestino
Linhares da Câmara que justificaram a sua posição pela ausência á
referida reunião. ----------------------------------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: O Sr. Presidente da Assembleia
informou que se encontrava disponível para consulta dos Srs.
Deputados Municipais, a correspondência recebida no período que
medeia entre a última reunião e a data da convocatória desta reunião,
da qual se elaborou o respectivo resumo constante da convocatória e
que abaixo se transcreve na íntegra: ------------------------------------------Proveniência
Presidência do Governo
Regional dos Açores – Direcção
Regional da Cultura
Associação Nacional de
Municípios Portugueses
Associação Nacional de
Municípios Portugueses

Assunto

Data de
Entrada

Exposição CRAIG MELLO - Convite

2011-04-30

XIX Congresso da Associação
Nacional de Municípios Portugueses
XIX Congresso da Associação
Nacional de Municípios Portugueses

2011-04-30
2011-04-20

----- O Sr. Deputado Municipal Celestino Serpa pediu a palavra dizendo
que, na última Assembleia Municipal foi alertado pelo Sr. Deputado
Municipal José Gabriel o facto da rede do polidesportivo da freguesia da
Fajã Grande situado Junto á escola, continuar na mesma, oferecendo
perigo aos miúdos que habitualmente utilizam aquele local.------------------- Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu, que, no
mesmo dia comunicou este facto ao encarregado, no entanto se o
serviço ainda não foi efectuado vai averiguar a razão. --------------------------- O Sr. Deputado Municipal Celestino aproveitou a ocasião para
solicitar ao Sr. Presidente da Câmara a colocação de umas carradas de
areia no acesso ás piscinas naturais, na freguesia da Fajã Grande de
modo a tapar os pedregulhos colocados pelo mar e, cobrir vidros
partidos por pessoas pouco civilizadas e que acabam por colocar em
risco os banhistas. -------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara concordou com o Sr. Deputado
Municipal e disse que ia lá mandar colocar a areia de forma a tornar o
local mais aprazível para os seus frequentadores. ------------------------------- Seguidamente o Sr. Deputado Municipal José Gabriel Eduardo
solicitou a palavra intervindo sobre os seguintes assuntos: ---------------a) Sem querer ultrapassar as competências do seu colega que é
responsável pelos assuntos da freguesia da Fajã, disse ter
verificado que no “rolinho das ovelhas” encontra-se depositado
entulhos, inclusivamente animais mortos, queria alertar o Sr.
Presidente da Câmara e presidente da Junta de Freguesia da Fajã
para tentar encontrar-se uma solução para esta desagradável
situação. ------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Câmara disse sempre que a autarquia se
encontra sempre disponível para ajudar nestas situações e, vai
ver o que é possível fazer. -----------------------------------------------2

b) O Sr. Deputado Municipal José Gabriel adiantou, que de uma
leitura atenta das actas da Câmara Municipal, se depreende
existir problemas com a Empresa Municipal nomeadamente no
que se refere ao IVA que devia ter sido deduzido pedindo
esclarecimento sobre o valor do mesmo, bem como se a referida
empresa Municipal se encontra no activo e, se existem outros
valores em dívida. ------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a Empresa
Municipal não está a laborar, tendo sido alertado que era
necessário fazer a retenção do IVA, adiantando que neste
momento a Câmara Municipal não tem qualquer dívida ás
Finanças e, adiantou que está a ser feito um estudo á
contabilidade da Empresa Municipal a fim de se chegar a uma
conclusão final. ---------------------------------------------------------------- No seguimento da resposta do Sr. Presidente da Câmara o
Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse que assim se pode
concluir e admitir-se alguns erros de cálculo na gestão do
Concelho e na política de decisão, acrescentando ainda, que
invocando o artigo 76º do Regimento da Assembleia Municipal,
há seis meses atrás, fez um requerimento oral á mesa a pedir os
documentos da contabilidade da Empresa Municipal, o que ainda
não lhe foi facultado. ---------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara sobre este assunto adiantou
estarem disponíveis para consulta todos os documentos, com
excepção daqueles que agora se encontram na Horta em análise.
c) ----- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel questionou o Sr.
Presidente da Câmara se existe alguma correspondência oficial
trocada entre a autarquia e o Governo Regional, sobre a
recuperação do Porto da Fajã Grande. ------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara respondeu não se lembrar de
existir correspondência nesse sentido, no entanto é um assunto
que já foi falado diversas vezes aquando de visitas
Governamentais á Ilha.---------------------------------------------------d) O Sr. Deputado Municipal José Gabriel adiantou que na reunião
da Assembleia Municipal realizada em Novembro ou Dezembro
levantou a questão da avaliação de pessoal. Agora no passado dia
28, no órgão de comunicação social o Jornal “Açoriano Oriental”
saiu a público a notícia de retenção de verbas na autarquia por
falta da aplicação do SIADAP. ----------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara disse o que depende das suas
funções já foi efectuado, no entanto desconhece se o resto já foi
concretizado, adiantou ainda que já está habituado ao facto de
serem aplicadas ao Município retenções por outros motivos.------e) No que se refere á Empresa Municipal, o Sr. Deputado Municipal
José Gabriel disse ser necessário publicitar as contas de acordo
como estipulado na Lei, lembrando que seria óptimo proceder-se
á actualização na internet, da página oficial da Câmara,
aproveitando para perguntar ao Sr. Presidente se quem até agora
tem efectuado de algum modo esse serviço tem sido pago para
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efeito. ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que a pessoa em
questão tem recebido digamos que uma gratificação pelo trabalho
desenvolvido. ------------------------------------------------------------------- Sobre este assunto, o Sr. Deputado Municipal António Maria
Gonçalves tomou a palavra dizendo que como cidadão gosta e vai
prestar o seu apoio neste assunto, o Sr. José Agostinho Serpa
que até agora tem feito este trabalho, já passou para o seu disco
externo e vai começar por fazer alguma limpeza e por outro lado
criar novos itens. -------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse rejubilar-se
com o que acabou de ouvir porque assim sabe que esta no
caminho ideal para o desmembramento da página e assim poderse-á proceder á publicação de toda a informação importantíssima
sobre o município e obrigatória por lei. -------------------------------f) O Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse que há um ano a
esta parte tivemos uma promessa de uma Festa do Emigrante
diferente mas encontrando-nos a um mês da festa e ainda não foi
falado o seu programa e respectivos custos. ------------------------------ O Sr. Presidente da Câmara respondeu dizendo saber que o
programa se encontra feito, mas não sabe, não gosta nem quer
saber, pelo que passa a palavra ao Sr. Deputado Municipal
António Maria Gonçalves que poderá fazer uma explanação do
que constará a festa do corrente ano. -------------------------------------- Assim sendo, o Sr. Deputado Municipal António Maria
Gonçalves tomou a palavra começando por dizer que a Festa é do
concelho, no entanto mencionou o facto da logística da festa ser
cara e complicada, no entanto há que manter e levar o nome do
nosso concelho o mais longe possível. Adiantando que este ano
vai ter um festival de Folclore com a participação de três grupos,
no próximo ano será uma hipótese organizar um festival de
Gastronomia. Este ano não vai haver “sopas de Espírito Santo” e
a missa será ao final da tarde seguindo-se “ bodo de Leite”
servido no Jardim Municipal, teremos também a presença de
uma marcha da Ilha Terceira, tudo isto contribuirá para trazer à
Ilha maior numero de pessoas. Quanto ao valor orçamentado
para a realização da Festa é de 75 000,00€. ------------------------------ O Sr. Deputado Municipal José Gabriel agradeceu a
explicação dada sobre a festa do Emigrante e disse que é um
pouco isso, o povo faz a festa. ------------------------------------------g) O Sr. Deputado Municipal alertou para o facto de se insistir com
a Associação de Turismo para no mínimo ser montado conforme
o acordado, o Quiosque no Jardim Municipal, porque temos uma
quantia bastante significativa de dinheiro investido e de modo
algum eles estão a cumprir com o acordado.------------------------------ O Sr. Deputado Municipal José Florentino Azevedo tomou a
palavra dizendo que na sua perspectiva este ano a Festa do
Emigrante tem duas grandes baixas, sendo elas a inexistência do
fogo de artifício e as “Sopas de Espírito Santo”. -------------------------4

----- O Sr. Presidente da Assembleia tomou a palavra dizendo ter
gostado da explicação dada pelo Sr. Deputado Municipal António
Maria Gonçalves, e entende que o programa até é muito bom se
levarmos em consideração a crise que o país atravessa e no que se
refere ás “sopas de Espírito Santo” está plenamente de acordo que se
interrompa.-------------------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Florentino perguntou se, de
acordo com o que foi deliberado na Assembleia Municipal, a Câmara
fez alguma coisa junto das entidades competentes, para que o navio
“Ariel” passe a escalar pelo menos duas vezes o Porto das Lajes. ---------- No que se refere a este assunto, o Sr. Deputado Municipal José
Gabriel adiantou que a Câmara Municipal têm que respeitar e a
obrigatoriedade de cumprir as deliberações tomadas pela Assembleia
Municipal.--------------------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel Eduardo perguntou ao
Sr. Presidente da Câmara com que frequência são feitas as análises
de água de consumo doméstico e se são enviadas regularmente ás
Juntas de Freguesia e aos estabelecimentos que necessitam para
mostrar aquando das inspecções que são alvo.------------------------------- Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que as
análises são feitas mensalmente, sendo o responsável por este
assunto o Sr. Vice-presidente Armando Meireles Monteiro mas pensa
que os resultados das mesmas são enviados para quem de direito. ------- O Sr. Deputado Municipal Carlos Avelar adiantou que todas as
Juntas de freguesia possuem resultados de análises de água
referente ao mês de Janeiro. ----------------------------------------------------- No seguimento deste assunto, o Sr. Deputado José Gabriel
interveio questionando se os resultados não são bons ou, então
porque não se faz cumprir a publicitação dos mesmos,
responsabilizando quem de direito.---------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse que ao passarmos
em algumas estradas nomeadamente Fajã Grande e Pedrinha, vemos
plantadas algumas árvores, pergunta porque não foram plantados
plantas endémicas em vez de pinheiros, considerando isto um
atentato à reserva da biosfera e gostaria de saber o custo dos
pinheiros e, ao abrigo do artigo 76º do actual Regulamento desta
Assembleia Municipal, solicita lhe seja fornecida cópia dos contratos
realizados referentes á exploração da Zonal Balnear da Fajã Grande
e Ex Rádio Naval .------------------------------------------------------------------ Sobre este assunto o Sr. Presidente da Câmara disse que de
espécies endémicas a ilha está cheia e que tem outra opinião porque
os pinheiros mais tarde podem ser aproveitados, acrescentando que
não se importaria de ter os seus terrenos particulares cheios com
esta espécie. Quanto á sua aquisição na sua maioria foram
fornecidos pelos Serviços Florestais. ------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal Carlos Avelar pediu a palavra intervindo
mais uma vez como apaziguador dos ânimos, agradecendo a pronta
resposta da Câmara Municipal em relação ao melhoramento efectuado
na Zona Balnear das Lajes junto ao molhe, foi pena se ter verificado
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uma avaria na máquina porque de contrario o serviço teria ficado mais
perfeito. --------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal deixou um alerta para o facto de ter tido
conhecimento de que existe um “cantinho” no edifício da Casa do Povo
das Lajes, onde várias pessoas desenvolvem trabalhos de várias
vertentes culturais, merecedores de serem ver apoiados, aproveitando
para sugerir que o espaço recentemente inaugurado no Porto das Lajes
destinado aos passageiros, poderia ser decorado com alguns desses
quadros, sendo uma forma de promover e dar a conhecer uma vertente
cultural existente. --------------------------------------------------------------------- Sobre este assunto o Sr. Deputado Municipal António Maria
Gonçalves tomou a palavra dizendo que na verdade esse “cantinho”
existe e que pela Festa do Emigrante será feita uma exposição dos
trabalhos realizados por esse grupo de pessoas empenhadas em
aproveitar o seu tempo cultivando e desenvolvendo o seu dom em
actividades culturais tais com desenho pintura etc.----------------------------- Acrescentou ainda que agradece ao Sr. Deputado Municipal o
interesse demonstrado e a sua preocupação, adiantando que até á data
não se verificou necessidade de pedir apoios porque cada um dos
intervenientes vão contribuindo com as suas tintas, mas quando se vier
a verificar essa necessidade certamente irão, á semelhança com outros
casos, solicitar subsidio. ------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal António Carlos Avelar voltou a intervir
dizendo ter ouvido comentários no sentido de que se encontra em atraso
o pagamento de alguns subsídios atribuídos pela autarquia,
nomeadamente á Filarmónica e Grupo Folclórico, pelo que solicita
esclarecimento sobre a possível veracidade destes comentários. -------------- O Sr. Presidente da Câmara disse que no momento não estaria em
condições de prestar o esclarecimento solicitado, mas vai anotar e
verificar as situações referidas. ----------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara questionou sobre a duração das
intervenções realizadas no período “antes da ordem do dia” adiantando
que não é sua intenção que este se prolongue para além do previsto. -------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal adiantou que na
realidade este tinha sido ultrapassado um pouquinho, no entanto
esclareceu que é necessário ter em consideração o mesmo critério no
que se refere ás intervenções realizadas pelos Srs. Deputados
Municipais e as efectuadas pelo Sr. Presidente da Câmara que por vezes
também gosta de divagar um pouco por outros assuntos. -----------Sobre esta questão o Sr. Deputado Municipal José Gabriel disse ao Sr.
Presidente da Câmara só ficar bem ou mal, interpretando como quiser
estas palavras, o querer encerrar rapidamente assuntos que dizem
respeito ao concelho, adiantando não trazer a esta Assembleia nada de
pessoal e, considerar que é necessário ter algum respeito por aqueles
que os elegeram. ----------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara adiantou que tudo tem limites, no
entanto é salutar alertar para as situações e dar ideias que podem abrir
novos horizontes. ------------------------------------------------------------ --------- Posto isto, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrado o
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período de antes da ordem do dia que será seguido de um intervalo de
dez minutos, retomando-se seguidamente os trabalhos de acordo com a
Agenda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------------- FINANÇAS: Foi dado conhecimento do saldo do Balancete do dia
sete de Junho corrente que apresentava um saldo em operações
orçamentais no valor de um milhão quatrocentos e dezasseis mil, cento
e noventa e seis euros e quarenta e seis cêntimos. ------------------------------ RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL: ------------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal indagou junto dos
Senhores Deputados Municipais se havia intervenções a fazer
relacionadas com o Relatório de Actividades da Câmara Municipal. ---------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel interveio dizendo que o
relatório refere o começo da limpeza do polidesportivo da Fajãzinha, mo
entanto e segundo o que lhe disseram pensa que os trabalhos ainda não
foram iniciado. O Sr. Deputado mencionou ainda que o relatório de
actividades refere o inicio das obras do miradouro da Cruz na Costa e a
candidatura á Adeliaçor do mesmo assim como as candidaturas para o
Complexo Desportivo Século XXI, bem como a candidatura para
construção do acesso ao Poço do Bacalhau, pelo que pergunta se os
trabalhos no caso do Miradouro foram iniciados antes da candidatura
efectuada.-------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que os assuntos foram
colocados no relatório de actividades por ordem inversa pois
primeiramente foi preparada a candidatura do Miradouro, pois não
pode correr o risco de iniciar primeiramente as obras e, os projectos não
serem posteriormente aprovados como aconteceu já nas obras
realizadas na freguesia do Mosteiro.------------------------------------------------ No que se refere ao começo das obras de limpeza do polidesportivo
da Fajãzinha, o Sr. Presidente da Câmara disse ter dado ordens para
desobstruir a entrada do mesmo, o que é o começo para poderem
prosseguir com os trabalhos de desobstrução.------------------------------------ O Sr. Deputado Municipal Celestino Serpa sugeriu ao Sr.
Presidente da Câmara que, uma vez que os trabalhos de melhoramento
do acesso ao Poço do Bacalhau ainda não foram iniciados, a
possibilidade de ser colocado um aviso de caminho de difícil acesso de
forma a alertar os turistas, podendo assim contribuir de certo modo
para evitar algum possível incidente menos agradável.-------------------------- Sobre esta sugestão, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que
agora já se encontra bastante mais facilitado o acesso, nomeadamente a
Câmara já arrendou a zona circundante retirando a cancela existente e
é intenção construir lá um parque com mesas e um passeio de metro e
meio de largo protegido com gradeamento á semelhança do que já foi
efectuado em outros locais.----------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal António Carlos Avelar pediu a palavra,
para relembrar ao Sr. Presidente da Câmara que uma vez que as
máquinas estão na Costa na execução do Miradouro, e também numa
atitude de contenção de despesas e aproveitar essas máquinas que já se
encontram próximo do local, seria bem mais fácil aproveitá-las para a
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limpeza do espaço destinado a parque de estacionamento na freguesia
do Lajedo, dada a proximidade da festa da sua padroeira Nossa Senhora
dos Milagres, festa esta que atrai um grande número de peregrinos
àquela freguesia. ------------------------------------------------------------------1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS E ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES ----------------------- O Sr. Presidente da Assembleia perguntou ao Sr. Presidenta da
Câmara se pretendia prestar algum esclarecimento sobre o documento
mencionado em epígrafe. ------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra e esclareceu que se
trata da aplicação do saldo do ano anterior que veio agora reforçar
várias rubricas nomeadamente a da construção da Avenida Marginal da
Fajã Grande que ainda não foi adjudicada por falta do reforço da
respectiva rubrica orçamental. ------------------------------------------------------Após alguns outros esclarecimentos pontuais, o referido documento
foi colocado á votação, tendo sido aprovado por maioria, verificando-se a
abstenção do grupo parlamentar do P.S. , tendo o Sr. Deputado
Municipal José Gabriel justificado esta abstenção da seguinte forma:
Apesar de pugnarem e estarem sempre a questionar os documentos da
nossa gestão, sim, porque ela é de todos nós, apesar de concordarem ou
não, deixam para os vindouros outras apreciações, a abstenção prendese pelo facto de não ser a “nossa” gestão, não querendo nunca impedir
que o concelho siga o seu rumo, ou pôr em causa os destinos do
concelho. Para uns essa abstenção poderá ser vista como uma
concordância, para outros a nossa discordância porque não é a “nossa”
gestão que tem os destinos da Câmara. De qualquer modo deixou claro
que fiscalizarão e pugnarão sempre pelo bom desenrolar dos
acontecimentos e situação financeira do Município.----------------------------- Após o registo da declaração de voto, o Sr. Presidente da
Assembleia Municipal propôs a aprovação desta deliberação em minuta,
para efeitos de execução imediata, assim foi posta á votação a referida
minuta que foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------- Posto isto, o Sr. Presidente da Assembleia deu conhecimento de
que no decorrer da presente reunião deu entrada um pedido de
renúncia de mandato do Sr. Deputado Municipal António Maria
Gonçalves que pediu o uso da palavra para dar uma explicação sobre o
motivo que o levou a tomar esta decisão. Assim, o Sr. António Maria
Gonçalves disse que aos 56 anos e após o percurso político da sua vida,
entende ter chegado ao momento de pedir a sua renuncia de mandato,
sendo uma opção meramente pessoal, entende que há espaço para
continuar a trabalhar na qualidade de cidadão e voluntariado sempre
em benefício da “nossa terra”, terminando com o desejo de felicidade a
todos os Srs. Deputados Municipais no desempenho das suas funções
profissionais e pessoais.--------------------------------------------------------------- O Sr. Deputado Municipal José Gabriel Eduardo interveio dizendo
que em nome da Bancada do P.S. e em seu nome pessoal, apraz dizer
que o Sr. António Maria Gonçalves foi sempre um membro que deu a
cara e soube realçar os bons costumes parlamentares, dialogar com
aquilo que nos faz enriquecer o concelho e dignificando esta
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Assembleia, fazendo questão de deixar aqui as maiores felicitações e
disponibilidade quer do grupo parlamentar quer pessoais e prefere dizer
um até já e não um adeus, porque espera encontra-lo quer seja nestas
ou em outras lides.--------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia tomou a palavra dizendo que em
nome pessoal, da mesa, e da Assembleia Municipal, é com pena que vê
partir um Deputado Municipal como o Sr. António Maria,
acrescentando, que apresar de terem sido concorrentes ao mesmo
cargo, não existiu nada a apontar e terminou a sua intervenção
desejando as maiores felicidades.--------------------------------------------------- ENCERRAMENTO: Não existindo público ,e, não existindo outros
assuntos a tratar, o Sr. Presidente desta Assembleia declarou encerrada
a reunião. Eram dezassete horas. Da mesma se lavrou a presente acta,
que depois de apreciada e posta à discussão e votação será assinada
pelo Presidente da Mesa desta Assembleia Municipal e por mim,
Eugénia Lima, Coordenadora Técnica da Câmara Municipal, que a
redigi e escrevi. --------------------------------------------------------------------

O Presidente,

_______________________________________

A Secretária,

________________________________________
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