DISCURSO TOMADA DE POSSE
Exmo. Sr. Representante do Presidente do Governo Regional dos Açores
Exas. Sras. e Srs. Deputados municipais
Exmos. Srs. Vereadores da Câmara Municipal.
Exma. Sra. Deputada regional
Exas. autoridades civis, militares e religiosas
Caros convidados,
Minhas senhoras e meus senhores,
Permitam-me começar esta minha primeira intervenção na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores por, em primeiro
lugar, fazer uma saudação e um agradecimento muito especiais a todas e
a todos os lajenses, reiterando a honra e o orgulho que é para nós servir o
nosso Concelho e deixando o compromisso de que tudo faremos para
corresponder às leais e justas expectativas dos nossos concidadãos.
Em segundo lugar, quero deixar uma palavra de agradecimento e
reconhecimento a todas e a todos aqueles que confiaram e lutaram por
este projeto, e uma palavra de esperança e confiança aos Lajenses,
pedindo para que todos juntos possamos construir um futuro melhor, com
todos e para todos.
Em terceiro lugar, cumprimentar de forma especial todas e todos os
eleitos no passado dia 29 para as Assembleias de Freguesia, para a Câmara
Municipal e para a Assembleia Municipal, desejando que em conjunto
façamos um mandato profícuo e pleno de realizações. Podem contar
connosco e com a nossa disponibilidade para podermos, em cooperação,
dar as respostas que o nosso Concelho precisa.
Gostaria ainda de endereçar um cumprimento e um voto de
reconhecimento a todos os autarcas que serviram o nosso Concelho no
passado, e que certamente deram o melhor de si na prossecução dos
interesses do Concelho e na procura das melhores soluções para o
desenvolvimento da nossa terra.
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Por fim, mas não menos importante, uma palavra reconhecimento e
estímulo para os trabalhadores da Câmara Municipal, assumindo o
compromisso de que podem contar connosco, assim como, esperamos
poder contar com a vossa disponibilidade e colaboração.
Caras e Caros autarcas,
Caras e caros convidados,
Minhas senhoras e meus senhores,
Vamos iniciar este mandato trabalhando para dar cumprimento àquelas
que foram as linhas fundamentais do nosso programa eleitoral e dos
nossos compromissos com os Lajenses.
Nesse sentido as nossas prioridades passam, tal como assumimos, por
trabalhar para criar condições à manutenção e fomento do emprego no
Concelho. Esta é a grande prioridade do momento em que vivemos.
Do mesmo modo se torna crucial o apoio aos setores estratégicos e
fundamentais do Concelho, nomeadamente, a agricultura, as pescas e o
apoio aos nossos empresários.
A criação de Programas de apoio social àqueles que mais precisam estará
igualmente nas prioridades para a nossa ação, para que todos os Lajenses
tenham as condições mínimas de uma vida com dignidade.
A criação de condições para que os nossos jovens possam viver e trabalhar
no nosso Concelho, e dessa forma, contribuir para o seu desenvolvimento
e para um futuro mais rico e sustentável será igualmente uma linha
fundamental da nossa ação.
Caras e Caros autarcas,
Caras e Caros convidados,
Minhas senhoras e meus senhores,
Contamos com a colaboração e contribuição de todos para o
desenvolvimento da nossa ação, inclusive com os autarcas eleitos pelo
PSD, para que todos juntos possamos encontrar as melhores respostas e
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as melhores soluções para o futuro do nosso Concelho. Esta equipa estará
sempre aberta e disponível a receber contributos de todos em prol dos
lajenses.
Queremos trabalhar de forma próxima e cooperante com todas as Juntas
de Freguesia, e com as instituições e coletividades do nosso concelho, no
decurso daquele que foi o nosso compromisso com os Lajenses.
Contamos com a colaboração dos trabalhadores e funcionários da Câmara
Municipal, pois o trabalho e empenho deles são essenciais e fundamentais
para uma ação eficaz, célere e rigorosa que vá ao encontro dos anseios e
espectativas dos Lajenses. Queremos deixar aqui uma mensagem aos
trabalhadores da Câmara Municipal que podem contar connosco, e tudo
faremos para que tenham um bom ambiente de trabalho e as condições
necessárias para poderem desempenhar a sua atividade de forma eficaz e
tranquila.
A partir deste momento vamos trabalhar para todos os Lajenses sem
exceção. Queremos pautar a nossa ação pelos princípios do rigor, da
transparência e da proximidade dos Serviços Públicos em relação aos
cidadãos. É fundamental que aqueles que têm responsabilidades e cargos
políticos, principalmente nesta conjuntura difícil que atravessamos,
pautem a sua ação pelos mais elevados padrões de atuação pública.
Caras e Caros autarcas,
Caras e Caros convidados,
Minhas senhoras e meus senhores,
Os tempos que vivemos são difíceis. O futuro próximo não será
certamente fácil. Prova disso são as informações que já recebemos sobre
o Orçamento de Estado para 2014, que traz mais cortes às autarquias e
mais restrições, nomeadamente na admissão de pessoal. Não sabendo
ainda a exata situação financeira da Câmara, sabemos que os próximos
tempos serão e grande exigência e contenção.
Mas uma coisa quero deixar clara. É que vamos utilizar todos os recursos e
os meios ao nosso alcance para trabalhar sempre de forma justa,
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transparente e constante de modo que todos os lajenses tenham acesso
aos serviços e aos meios da Câmara, para que com isso possam
desenvolver melhor a sua atividade, e gerar mais riqueza e bem-estar para
o nosso Concelho.
Neste sentido podem contar com todo o nosso empenho, a nossa entrega
e a nossa disponibilidade para trabalharmos em prol do desenvolvimento
das Lajes e dos lajenses para que tenham acesso a uma vida com
dignidade e com qualidade, e que vejam na Câmara Municipal uma
instituição e um parceiro para que juntos possamos ultrapassar o melhor
possível este período difícil que estamos a atravessar.
O momento é de arregaçarmos as mangas e pormos mãos à obra pelo
futuro do nosso Concelho.
Muito obrigado a todos pela vossa presença e pela vossa confiança!

Lajes das Flores, 19 de Outubro de 2013
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