
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 18.10.2013 * Livro 23 * Fl. 124

ATA N.º 6/2013

A T A D A P R I M E I R A S E S S Ã O D A
A S S E M B L E I A M U N I C I P A L  D E P E N I C H E ,

P A R A  O  M A N D A T O  D O  Q U A D R I É N I O  D E 2 0 1 3 A 2 0 1 7 ,
R E A L I Z A D A  N O  D I A 1 8 D E O U T U B R O D E 2 0 1 3 :

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, no Auditório do
Edifício Cultural do Município de Peniche, estando presentes os senhores Rogério
Manuel Dias Cação (CDU), Maria João Estevam Avelar Rodrigues (PSD), Américo de
Araújo Gonçalves (PS), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Ademar Vala Marques
(PSD), Ana Cristina Maia da Costa (CDU), João Manuel de Jesus Gomes (PS), José
António Bombas Amador (CDU), Paulo Jorge Amaro Balau (PSD), Anabela Correia
Dias (PS), Sérgio Miguel Franco Martins Leandro (CDU), Célia Sousa Martins (PSD),
Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Henrique André da Silva Estrelinha (PS),
Carlos Nicandro Bastos Jesus (CDU), José António Leitão da Silva (PSD), Vítor Manuel
Farricha Mamede (PS), Arminda da Glória Félix Martins Brás (CDU), Paulo Jorge Leal
Rodrigues (PSD), Álvaro André Paiva Amador (CDU) e Natália Susana Colaço Rocha
(PS), membros da Assembleia Municipal de Peniche eleitos diretamente no sufrágio
realizado no dia 29 de setembro de 2013, e os senhores António Manuel Prioste
Salvador (PSD), Silvino Doirado Conceição João (PS), Henrique Bertino Batista Antunes
(CDU), António Filipe Monteiro Vitória (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas
de Freguesias de Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, reuniu-se a
Assembleia Municipal de Peniche para a primeira sessão do mandato autárquico para o
quadriénio de 2013 a 2017, para efeitos da eleição do presidente e secretários da mesa,
nos termos do número um do artigo quarenta e cinco da Lei número cento e sessenta e
nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro.

Em obediência ao disposto na referida disposição legal, o senhor Rogério
Manuel Dias Cação (CDU), na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada,
declarou aberta a sessão, pelas vinte e duas horas, e convidou, o que foi aceite, os dois
cidadãos presentes e mais votados das restantes listas, senhores Maria João Estevam
Avelar Rodrigues (PSD) e Américo de Araújo Gonçalves (PS), para fazerem parte e
constituírem a Mesa provisória.

ELEIÇÃO DA MESA :

O senhor Presidente da Mesa explicou o processo de eleição da Mesa da
Assembleia Municipal, e após ter sido deliberado, por unanimidade, que a eleição do
Presidente e Secretários fosse de forma uninominal, declarou aberto o processo de
eleição, solicitando a todos os grupos partidários a apresentação, cargo a cargo e um
após outro, de candidaturas para Presidente, Primeiro e Segundo Secretários.

Deste modo, para Presidente da Mesa, o senhor Henrique Bertino, em
representação do grupo da CDU, apresentou o nome do senhor Rogério Manuel Dias
Cação e o senhor Ademar Marques, em representação do grupo do PSD, apresentou o
nome da senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues.

Efetuada a votação, por escrutínio secreto, constatou-se o resultado de 13 (treze)
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votos para a senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues, 11 (onze) votos para o
senhor Rogério Manuel Dias Cação e 1 (um) voto em branco.

Em seguida, para o cargo de Primeiro Secretário, o senhor João Gomes, em
representação do grupo do PS, apresentou o nome do senhor Américo de Araújo
Gonçalves.

Efetuada a votação, por escrutínio secreto, apurou-se o resultado de 14 (catorze)
votos a favor e 11 (onze) votos em branco.

Seguidamente, para o cargo de Segundo Secretário, o senhor Ademar Marques,
em representação do grupo do PSD, apresentou o nome do senhor Paulo Jorge Leal
Rodrigues.

Efetuada a votação, por escrutínio secreto, apurou-se o resultado de 13 (treze)
votos a favor e 12 (doze) votos em branco.

Assim, tendo em atenção os resultados das votações, ficou a Mesa da
Assembleia Municipal de Peniche constituída da seguinte forma: Presidente da Mesa –
Maria João Estevam Avelar Rodrigues; Primeiro Secretário – Américo de Araújo
Gonçalves; Segundo Secretário – Paulo Jorge Leal Rodrigues.

A senhora Maria João Estevam Avelar Rodrigues passou a presidir à Sessão, na
qualidade de Presidente da Mesa, e deu a palavra ao senhor Rogério Cação.

Apresenta-se, de forma resumida, a intervenção do senhor Rogério Cação:
- Desejou um mandato pleno de sucessos à senhora Presidente da Mesa.
- Deixou uma palavra de coragem ao senhor Presidente da Câmara Municipal,

dizendo que os tempos são difíceis, mas que os executivos anteriores deram provas de
que é possível trabalhar, mesmo em circunstâncias adversas, e que o novo executivo irá
dar o seu melhor para contrariar as dificuldades e para fazer de Peniche um concelho
cada vez mais qualificado, dando melhores condições de vida às pessoas.

- Fez votos de que os membros da Assembleia Municipal, onde ele se inclui,
consigam fazer deste órgão autárquico uma oportunidade de verdadeiro debate e de
desenvolvimento do concelho, porque é essa a missão que lhes foi confiada.

- Cumprimentou os representantes da comunicação social e os munícipes que se
encontravam presentes na sala.

- Disse que as sessões da Assembleia Municipal são um local de debate político,
onde se deve travar a discussão que interessa às pessoas e ao território. Desafiou todos
os membros da Assembleia Municipal a fazem mais e melhor do que tem sido feito.

- Referiu que, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de
Peniche, nos últimos oito anos, se esforçou sempre por fazer o melhor do que é capaz e
fê-lo sempre com lealdade e equidade, num ambiente que nem sempre possibilita a
produção de consensos. Acrescentou que, quando errou, o fez convencido de que as
suas decisões ou escolhas eram as melhores para Peniche, não agindo, em momento
algum, contra as pessoas, porque, para si, as pessoas, em qualquer lado, estão sempre
em primeiro lugar.

- Agradeceu a todos os membros da Assembleia Municipal dos últimos dois
mandatos, de todas as forças políticas, pela compreensão e tolerância que tiveram pelas
suas falhas e pela forma amiga como a maioria dos membros o ajudou a superá-las.
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Agradeceu, também, aos que lhe “complicaram a vida”, porque com esses desafios
também se aprende a lidar com as fragilidades e incapacidades.

- Ao povo de Peniche, disse que, não obstante os eleitores terem votado
maioritariamente na lista da CDU, ele não estará com funções na Mesa da Assembleia,
porque a maioria dos eleitos para a Assembleia Municipal, legitimamente, assim o
determinou, mas estará na linha da frente, dando o que tem de melhor, para defesa da
missão para que foi eleito, que é a defesa dos interesses do concelho de Peniche.

- Disse que deixa a Mesa da Assembleia Municipal com uma pequena tristeza,
que não tem a ver consigo, mas com uma coisa que coloca muito acima de si, que é a
democracia, sendo que a democracia é o sentir das pessoas. Elucidou que a sua pequena
tristeza se prende ao facto de se ter quebrado uma tradição, que lhe era particularmente
grata, que era os eleitos para a Assembleia Municipal sempre terem deixado a força
política mais votada presidir à Mesa, o que desta vez não foi feito. Acrescentou que
presume que esta quebra na tradição não tem a ver com o facto de ser ele o candidato à
presidência da Mesa, pelo que fica qualquer coisa de menos para a Assembleia
Municipal, no que era um espírito de compreensão e de tolerância, que, a seu ver,
valeria a pena continuar a assumir. Lembrou que a Assembleia Municipal de Peniche já
teve presidentes do PSD, do PS e da CDU, que foram sempre eleitos com maioria
relativa, o que considera que era saudável.

- Frisou que a sua tristeza não se prende ao resultado palpável da eleição da
Mesa ou às pessoas eleitas, que merecem toda a consideração e todo o respeito, sendo
para ele uma honra o facto da Assembleia Municipal de Peniche ter uma mulher à sua
frente.

- Terminou a sua intervenção com a leitura de um excerto de um escrito de Zeca
Afonso, que se transcreve como foi lido: «O que é preciso é criar desassossego. Quando
começamos a procurar álibis para justificar o nosso conformismo, então está tudo lixado! Acima
de tudo, é preciso agitar, não ficar parado, ter coragem, quer se trate de música ou de política. E
nós, neste país, somos tão pouco corajosos que, qualquer dia, estamos reconduzidos à condição de
homenzinhos e mulherzinhas. Temos é que ser gente, pá!»

De seguida, usou da palavra a senhora Presidente da Mesa, apresentando-se, de
forma resumida, a sua intervenção:

- Disse que se sentia muito feliz e muito orgulhosa de estar a presidir à
Assembleia Municipal e de estar com todos os eleitos na partilha de um ato democrático
muito importante para o Município de Peniche.

- Lamentou que o senhor Rogério Cação não esteja na Mesa da Assembleia
Municipal.

- Disse que se está a viver a plenitude da democracia, o que deve ser um motivo
de orgulho.

- Agradeceu aos munícipes de Peniche a forma como se empenharam no ato
eleitoral, lamentando que não tenha havido uma maior participação. Acrescentou que a
percentagem da abstenção no ato eleitoral merece uma reflexão.

- Agradeceu aos membros da Assembleia Municipal do anterior mandato e aos
eleitos para o atual mandato.

- Agradeceu aos senhores Presidente e Vereadores da Câmara Municipal a
disponibilidade que, seguramente, terão para um trabalho conjunto, porque essa é a
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disponibilidade da Assembleia Municipal.
- Disse que na eleição para a Mesa da Assembleia Municipal não houve

derrotados, mas que foi uma eleição em que alguém ganhou, onde houve uma
mensagem política para os membros da Assembleia Municipal, para o executivo
municipal e para os munícipes do concelho, porque a Assembleia Municipal é um órgão
político, e representa que estão todos empenhados e disponíveis para tratar de todos os
assuntos do concelho.

- Referiu que a Assembleia Municipal é um órgão importantíssimo, onde se
exerce cidadania na máxima plenitude, e onde, desde que seja participado e
participativo, há um aprofundamento da democracia que é muito necessário ao Poder
Local e ao país.

- Disse que quer que a Assembleia Municipal exerça as suas competências em
plenitude e que seja exercido o direito de informação, com rigor e aclaramento das
questões. Acrescentou que os direitos à informação e à liberdade de expressão são
direitos de cada cidadão, e será por esses direitos que a Assembleia Municipal se irá
reger, sendo que cada direito tem um dever associado, pelo que é expectável que os
membros da Assembleia Municipal se comportem dessa forma e balizem as suas
intervenções de forma a se poder elevar e levar longe o trabalho da Assembleia
Municipal.

- Disse que pensa que pode trabalhar com todos, porque quer trabalhar com
todos, e está disponível para qualquer consenso que se possa fazer, mas consensos
eminentemente políticos, porque é disso que este órgão trata.

- Disse que o Poder Autárquico em Portugal atravessa um período difícil, o que
deve ser enfrentado com clareza, porque não é só o Poder Autárquico, é o país, pelo que
deve ser encarado de forma séria e tentar aprofundar e trazer ao debate todas as
situações.

- Afirmou que pretende tornar a Assembleia Municipal um espaço ainda mais
aberto ao espírito de debate e de iniciativa, fomentando uma cidadania mais ativa por
parte dos membros da Assembleia Municipal e dos munícipes do concelho de Peniche.
Acrescentou que é uma declaração de intenções, porque mais não pode fazer, mas que
dá a certeza de que dará o seu melhor no exercício das funções para que foi eleita, não
devendo prometer mais nada.

- Manifestou toda a disponibilidade para receber as ideias e os contributos para
se avançar para o desenvolvimento sustentável do concelho, que é o objetivo máximo
da Assembleia Municipal.

- Sublinhou que as pessoas estão sempre primeiro e, por isso, convidou todos
para uma participação serena, pensada e continuada, porque assim se consegue levar
mais longe os objetivos de desenvolvimento local.

- Agradeceu a todos a disponibilidade em a aceitar para dirigir os trabalhos da
Assembleia Municipal e disse que espera estar à altura do que esperam dela.

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :

Para efeitos de execução imediata, nos termos do número três do artigo
quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da presente ata, constatou-se
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a sua aprovação, por unanimidade.

ENCERRAMENTO :

Sendo vinte e duas horas e trinta minutos, a senhora Presidente da Mesa
declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que
eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro,
subscrevo e com a senhora Presidente da Mesa assino.


