MUNICÍPIO DE MIRA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ATA N.º 7/2013
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO
DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE MIRA, REALIZADA NO
DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013:----------------

------ Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, nesta Vila de
Mira e sala de reuniões da Câmara Municipal, sob a presidência do Exmº. Sr. Dr. Mário
Ribeiro Maduro, na qualidade de cidadão que encabeçava a lista mais votada, reuniu a
Assembleia Municipal de Mira, para o quadriénio de dois mil e treze, barra, dois mil e
dezassete, devidamente convocada para hoje, para cumprimento das disposições
contidas no artigo 45º. da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5A/2002, de 11 de janeiro, para efeitos da eleição da Mesa da Assembleia.---------------------- Aberta a sessão, pelas 19:30 horas, procedeu-se à chamada, tendo-se confirmado a
presença dos Exºs. Senhores: Mário Ribeiro Maduro, Fernando de Jesus Regateiro,
Nelson Miranda Cadete, Carlos Jorge dos Santos Nora, Regina Maria Duarte Serrano,
Maria Leonor Cruz Reigota Tomás Borralho, Joaquim Manuel Henrique de Sousa
Pinto, Pedro Nunes, Paulo Jorge dos Santos Grego, Ricardo Jorge Mendes da Costa,
Vera Lúcia de Jesus Manco, Joana Mafalda da Fonseca Avelino Muralha Teixeira,
Calisto de Oliveira Coquim, Carlos Ventura Pimentel Castelhano, Rui Miguel dos
Santos Terrível, João Maria Nogueira, Manuel Ferreira Inocêncio, Zélia Domingues
Morais, Telma Milene Magueta Salvador, João Luis dos Santos Marques de Pinho,
Pedro Jorge Morais Laranjeiro, Artur Jorge Ribeiro Fresco, Francisco Daniel Soares
Reigota, Tiago Daniel Castro da Cruz e Gabriel Miranda de Pinho.----------------------------O Sr. Dr. Mário Ribeiro Maduro, questionou o plenário no tocante à apresentação
de lista ou eleição nominal para constituição da Mesa da Assembleia. O Partido
Socialista e o Movimento Autárquico de Renovação (MAR) não fizeram, qualquer
indicação nominal nem apresentaram lista, pelo que se constatou a existência de uma
única lista, apresentada pelo Partido Social Democrata (PSD), composta por Mário
Ribeiro Maduro, Nelson Miranda Cadete e Regina Maria Duarte Serrano. ----------------Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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----- ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA: Nos termos do disposto nos artigos 45º. e 46º.
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro,
seguiu-se a votação, mediante escrutínio secreto, da única lista apresentada, composta
por Mário Ribeiro Maduro, Nelson Miranda cadete e Regina Maria Duarte Serrão, tendo
a mesma sido aprovada por maioria com 15 votos a favor, um voto contra e 9 votos em
branco. --------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, a Mesa da Assembleia Municipal de Mira para o quadriénio de 2013-2017,
passou a ter a seguinte constituição: Presidente: Dr. Mário Ribeiro Maduro; primeiro
secretário: Nelson Miranda Cadete e segundo secretário: Regina Maria Duarte Serrano------Seguiu-se um período de intervenções, tendo usado da palavra o elemento do
MAR, Dr. Joaquim Sousa Pinto que leu o seguinte texto:-----------------------------------------“Senhor Presidente e demais membros da mesa da Assembleia Municipal;---------------Membros das diversas bancadas da Assembleia Municipal; --------------------------------Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores;-----------------------------------------Demais cidadãos presentes nesta cerimónia. --------------------------------------------------Começo por agradecer ao Sr. Presidente a oportunidade de me dirigir aos
presentes em nome do Movimento Autárquico de Renovação (MAR). Nesta curta
intervenção farei uma análise dos resultados eleitorais para, em função destes, assumir
o nosso compromisso.----------------------------------------------------------------------------------O resultado das eleições de 29 de setembro coloca Mira numa situação ímpar na
gestão dos órgãos autárquicos:-----------------------------------------------------------------------Apenas a Freguesia do Seixo possui uma maioria partidária; ------------------------------Os Carapelhos têm uma maioria ganha por um movimento de cidadãos. -----------------Não vale a pena classificar os movimentos de cidadãos de 1ª e de 2ª como muitos
têm, erradamente, a tendência para fazer. Antes de qualquer associação partidária
somos todos cidadãos; ---------------------------------------------------------------------------------Nas demais freguesias (Praia de Mira e Mira) não há uma maioria; ----------------------O Executivo Municipal, também sem maioria, está representado por três forças
políticas;--------------------------------------------------------------------------------------------Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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-----A Assembleia Municipal está representada por quatro forças políticas, sendo duas
delas movimentos de cidadãos, e não há, à partida, uma maioria garantida. ------------------É com este cenário que arrancamos para este mandato. Que me lembre – e de
certeza que tal não aconteceu nos últimos 20 anos – é uma situação ímpar. Nos últimos
anos apenas duas forças políticas dividiram entre si a gestão autárquica. --------------------Para os pessimistas esta nova realidade é uma desgraça porque a gestão
autárquica estará dificultada e cada ato de gestão será imediatamente obstruído; para
os otimistas, é uma oportunidade para fazer diferente. -------------------------------------------Para nós, isso significa que nenhuma decisão será tomada de forma unilateral e
que resultará, sempre, do consenso mínimo de duas forças políticas sendo os ganhos
conseguidos ou os erros cometidos a dividir por todos os que a esses atos se
associarem. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nós, no MAR, queremos, sem qualquer dúvida ou hesitação, ser parte do que, pelos
nossos princípios, parecer ser a solução. Estamos dispostos para, em conjunto, atalhar
e ajudar construtivamente na resolução dos problemas. Não quereremos ser parte do
problema e estaremos atentos para reciclar problemas em soluções e para elevar Mira
a marca de excelência e orgulho.---------------------------------------------------------------------Não quero com a afirmação anterior deixar transparecer que seremos meros
colaboracionistas. Para tomarmos uma decisão avaliaremos as propostas, porque, nem
todas as propostas são, em si mesmo, soluções para os problemas. ----------------------------Peço às forças políticas que compreendam as nossas virtudes mas também que
percebam as nossas limitações. O MAR extinguiu-se no dia 29 de setembro às 19 horas
com o encerramento das urnas em Mira. Contudo, como resultado desse processo,
restou um conjunto de eleitos que terão os seus mandatos para cumprir tendo por
obrigação dar voz e substância ao programa proposto. ------------------------------------------Não temos sede, não temos regulamento, não pagamos cotas, não temos uma
estrutura de decisão formal mas temos princípios básicos de comportamento que se
regem pela ética e pela discussão (quase sempre multifacetada) dos problemas.
Reunimo-nos em casa emprestada e formamos a nossa opinião com base no consenso e
Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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na inclusão de todas as opiniões. São reuniões abertas em que qualquer um pode entrar
e participar. Aproveito assim o momento para convidar todos os presentes para a Casa
Gandaresa e/ou para a tertúlia “MAR à Sexta”, que acontecerá na última sexta de
cada mês na Casa do Povo. Repito: antes qualquer associação partidária, somos todos
cidadãos! ------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda não nos foi preciso, até agora, votar qualquer proposta. Esta tem sido, a
meu ver, uma das nossas virtudes. A discussão, o diálogo e a criação de consensos
alargados entre pares. --------------------------------------------------------------------------------É esta mesma atitude que trazemos para os órgãos autárquicos onde temos
representação. É neste patamar que nos colocamos com as demais forças políticas
para, juntos, encontrarmos as melhores soluções, as soluções mais práticas, mais
eficazes e sustentáveis para fazer o que deve ser feito. É este o nosso compromisso com
Mira.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa questionou se mais algum elemento da Assembleia
Municipal pretendia usar da palavra, não se tendo verificado mais nenhuma intervenção.
-----Assim, seguiu-se a intervenção do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Dr.
Mário Maduro, o qual leu o seguinte texto: ---------------------------------------------------------“Exmos Secretários da Mesa da Assembleia Municipal de Mira----------------------------Exmas Senhoras e Senhores Deputados dos diferentes grupos Municipais com
assento nesta Assembleia Municipal de Mira-------------------------------------------------------Exmo Sr Presidente da Câmara Municipal de Mira ------------------------------------------Exmos Srs Vereadores da Câmara Municipal de Mira---------------------------------------Exmas Senhoras e Senhores autarcas que hoje terminam os seus mandatos --------------Exmos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia deste Concelho, permitindome que em todos vós saúde todos os eleitos, sem distinção, que connosco vão trabalhar
em prol das Nossas comunidades e dos nossos conterrâneos-------------------------------------Exmos Srs representantes das forças VIVAS DO NOSSO CONCELHO -------------------Exmos Srs Membros da Comunicação Social --------------------------------------------Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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-----Minhas Senhoras e meus senhores, queridas e queridos amigos e concidadãos
deste concelho de Mira --------------------------------------------------------------------------------Este Salão Nobre encheu-se de convidados e de público, que não quis deixar de
assistir a esta cerimónia que marca a entrada em funções dos novos órgãos autárquicos
municipais, depois das ELEIÇÕES.------------------------------------------------------------------Permito-me referir que os mirenses sufragaram e demonstraram, confiança no
nosso projecto político para Mira. -------------------------------------------------------------------Um projecto que se encontra alicerçado, em dinâmicas sociais, como as bases da
Cultura, do Lazer e do trabalho e que, solidariamente, considera o concelho como um
todo, apostando na progressiva diluição das fronteiras entre o litoral e o nosso interior,
promovendo o bem estar em todas as freguesias, sem exceção. ----------------------------------Procuraremos promover, nesta Assembleia Municipal, um desenvolvimento
sustentável, em Mira, dando especial enfoque aos eixos em que deverão assentar as
várias medidas que, integralmente, orientarão o desenvolvimento do concelho nos
próximos anos, tais como:-----------------------------------------------------------------------------O combate à exclusão social;--------------------------------------------------------------------Uma maior qualidade e proximidade no planeamento e na gestão urbana e rústica;
-----A concretização de investimentos, que servirão de suporte à qualidade de vida no
concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------A promoção de uma maior proximidade entre a Administração e os Cidadãos. ----------Quanto aos esforços a efectuar, entendemos como prioritários, o sector de água e
saneamento, o sector do turismo, o sector industrial e comercial, bem como o sector
agrícola. -------------------------------------------------------------------------------------------------Daremos especial atenção à expansão e melhoria das redes de distribuição de
água, ao processo de recolha e tratamento do lixo, à rede de saneamento básico, não
esquecendo a criação das estruturas fundamentais para a criação de verdadeiras zonas
industriais que promovam o emprego e o desenvolvimento económico do nosso
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------Caros amigos, garanto-vos que, hoje, começa um novo ciclo em Mira ---------------Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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-----Hoje começa um novo ciclo para os Mirenses-------------------------------------------------Hoje, ousamos dizer, com toda a propriedade e legitimidade, que SOMOS TODOS
um Concelho, à espera de soluções, à espera que o futuro se torne uma realidade
presente e actual, nas nossas vidas. ------------------------------------------------------------------Ao terem votado, maioritariamente, na candidatura que protagonizámos, os
Mirenses fizeram-no perspectivando um novo paradigma de desenvolvimento que se
encontra plasmado no programa eleitoral apresentado. ------------------------------------------Queremos que esteja de volta o espírito visionário e uma gestão estratégica que
caracterize este Concelho, tão abandonado nos últimos anos. -----------------------------------Queremos que todos entendam que este nosso regresso não é um retorno, mas,
antes, um começar de novo. ---------------------------------------------------------------------------Quando exerci o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Mira, julgo que
contribuí para que os Mirenses se tornassem mais orgulhosos do seu destino. ----------------Esta é para nós, tão só, a única e verdadeira recompensa da acção política.-------------Fala-se muito do fascínio do poder, mas esquece-se, frequentemente, que o poder
só tem sentido quando exercido em função dos anseios, das aspirações e dos sonhos, de
quem nos delega essa responsabilidade. ------------------------------------------------------------O papel da política é o de concretizar essa esperança e a sua avaliação, só, se
pode fazer na medida da satisfação desse objectivo.-----------------------------------------------Um projecto que não concretize a esperança e o sonho, é um desafio sem futuro.
Por isso, a escolha dos Mirenses, só pode ter uma leitura: confiança no futuro e na
equipa eleita, em todos os eleitos. --------------------------------------------------------------------Este acto público de tomada de posse será, para todos nós, um regresso ao futuro,
porque é esse o sentido que nos deve orientar, porque é essa a força que nos deve
sustentar e impulsionar a todos. ----------------------------------------------------------------------A experiência de gestão autárquica que tive, permitiu-me ganhar experiência, deter
um conhecimento mais aprofundado dos problemas do Concelho e, porque não dizê-lo?
desenvolver uma capacidade de gestão e liderança que não posso nem quero desprezar.
Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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-----Este é um capital que pretendo pôr ao serviço do melhor funcionamento desta
Assembleia Municipal e tenho consciência de que, com ele, conseguirei mobilizar todas
as competências dos serviços, toda a capacidade de concretização dos dirigentes, toda
a boa vontade dos autarcas, todo o empenho das empresas e instituições que connosco
queiram partilhar ideias e projectos, que queiram trabalhar na defesa dos mais
legítimos anseios de todos os Mirenses. -------------------------------------------------------------Todos nós procuramos evoluir com a experiência da vida, todos nós nos sentimos
com maior maturidade para enfrentar as contingências, para colocar, no seu devido
lugar, os problemas e, acima de tudo, para percebermos, de forma mais precisa, o que
é realmente importante na nossa vida pessoal e colectiva.----------------------------------------Hoje, enquanto Presidente desta Assembleia Municipal, atrevo-me a dizer que sei
para onde vou e sei por onde não quero ir. ---------------------------------------------------------Assim, procurarei transportar a minha experiência autárquica para esta
Assembleia, tendo tido a oportunidade de me aperceber do verdadeiro âmago e sentido
da expressão "pensar e agir localmente". -----------------------------------------------------------O bom funcionamento desta Assembleia terá de ter o posicionamento de
verdadeira charneira entre Munícipes, o poder local e o poder nacional. ----------------------Esta dimensão provoca-me um misto de felicidade e de alguma angústia. ----------------Hoje, todos percebemos que Mira não está à frente, antes pelo contrário, e esta
vertente deve-nos angustiar a todos e mobilizar-nos para um outro caminho.
Dessa experiência governativa autárquica retirei uma lição. O exercício do poder
autárquico é, infinitamente, mais eficaz, humanamente, mais compensador e muito mais
transparente que o complexo jogo de forças de bloqueio.-----------------------------------------É por esta razão que hoje damos mais valor ao trabalho do dia a dia, trabalho este
que faz do poder local um exercício de cidadania e um contributo inestimável para o
progresso da nossa terra e das nossas gentes.------------------------------------------------------Hoje, valorizamos mais a qualidade do planeamento, a concepção de território
humanizado, o valor inestimável da participação dos cidadãos na estruturação das
políticas e do seu envolvimento, a definição de um futuro melhor.--------------------------Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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-----Os desafios que hoje se nos apresentam passam por saber se estamos mais aptos e
mais capazes para aproveitarmos plenamente as oportunidades.--------------------------------E para que das palavras se passe aos actos, nunca é demais reafirmar o
compromisso que esta candidatura à Assembleia Municipal, sempre, deixou implícita: a
Presidência desta assembleia, ora iniciada, trabalhará de frente para as empresas,
para os empresários do Concelho e para todos os Munícipes! -----------------------------------Mesmo tendo sido eleito por um partido político, como todos sabem, não me sinto
condicionado por qualquer orientação partidária, económica ou de qualquer grupo de
interesses. -----------------------------------------------------------------------------------------------Somos homens e mulheres livres, cuja única ambição é servir este concelho e os
seus Munícipes. -----------------------------------------------------------------------------------------Mira será, em exclusivo, a nossa batalha para os próximos quatro anos. -----------------A forma como os eleitores distribuíram os seus votos tem de ser traduzida na forma
de qualquer Presidência ou governação.------------------------------------------------------------Por isso, manifesto, aqui, hoje, a minha total disponibilidade para, com todos –
sem qualquer excepção –, encontrarmos uma solução de equilíbrio nesta Assembleia
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------A nossa condição de eleitos, decerto, despertará o sentido de responsabilidade que
o Município de todos exige. ---------------------------------------------------------------------------No mesmo sentido vão os meus votos de sã convivência democrática e cooperação
institucional dirigidos a todos os membros da Câmara Municipal. ------------------------------O combate político frontal e leal é um valor acrescentado da democracia: O
confronto de concepções e perspectivas só poderá ser benéfico para o futuro do nosso
Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------Mas, também, conto com a cooperação empenhada de todos, quando os interesses
e o futuro do Concelho estiverem em causa. --------------------------------------------------------Quero, aqui, deixar, uma palavra muito especial para os executivos das Juntas e
para as Assembleias de Freguesia.--------------------------------------------------------------Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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-----Para mim, deixaram de existir juntas do Partido A, do Partido B ou de
Independentes. Quero trabalhar com todos os Presidentes de Junta, sem distinção nem
favoritismos. --------------------------------------------------------------------------------------------Por último, cumpre-me, ainda, realçar o papel que as freguesias poderão
desempenhar na concretização da apresentação de propostas de modelos de gestão
autárquica mais localizada, mais descentralizada, mais participada e mais próxima do
dia a dia dos Munícipes.-------------------------------------------------------------------------------Haja vontade, consciência dos problemas que enfrentamos, espírito de cooperação
determinado pela defesa e promoção do bem comum, e certamente, todos
encontraremos as soluções de colaboração institucional, de governabilidade e de
concretização empenhada de um futuro melhor para Mira. --------------------------------------Por último, desejo referir que das propostas apresentadas, o princípio da
solidariedade se encontra, em primeiro lugar, e a secundá-lo, os valores da tolerância
e da protecção dos mais desfavorecidos. ------------------------------------------------------------Espero que os nossos filhos, um dia, possam dizer que a melhor herança que lhes
deixámos foi a qualidade da nossa terra e das nossas gentes. ------------------------------------Se não o fizermos agora, dificilmente, nos perdoarão no futuro. ---------------------------Senhores Deputados ------------------------------------------------------------------------------Senhores Vereadores -----------------------------------------------------------------------------Minhas Senhoras e Meus Senhores -------------------------------------------------------------O desafio que vos proponho é um desafio ambicioso. ----------------------------------------Desde logo, temos de saber construir relações de cooperação com o governo de
Portugal e com a Presidência da Câmara, residindo aí um sinal fundamental para a
prossecução da melhoria das características e das condições de vida do nosso
Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------Só, cooperação política pode assegurar que os resultados beneficiem os cidadãos. -----Para que possamos vencer este desafio precisamos de estabilidade na actividade
desta Assembleia Municipal, na administração da Câmara, na convergência de
vontades e focagem na prossecução dos objectivos estratégicos do Município.-----------Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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-----Não é por demais reconhecer que dispomos, hoje, de um quadro humano de
excepcional qualidade, de elevada competência e experiência com capacidade de
inovação, de empenho e de dedicação à causa pública.-------------------------------------------A Câmara Municipal, como qualquer organização, deve saber aproveitar a mais
valia e as capacidades dos seus colaboradores, porque é o conhecimento destes que
está na base da qualidade e excelência dos serviços prestados.----------------------------------Quero, finalmente, dizer a todos os presentes, que conto com a vossa dedicação, a
vossa competência e o vosso dinamismo. Se me é permitido falar em nome dos
autarcas, aqui, presentes, contamos todos com o melhor de vós. --------------------------------Penso que é tempo de unir esforços e não de os dispersar. ----------------------------------Estamos aqui para começar de novo, porque sentimos e sabemos, porque sabemos
e sentimos, que vai valer a pena. ---------------------------------------------------------------------Em Mira, o futuro está de volta! É só nele que devemos pensar.----------------------------Muitas felicidades e um muito obrigado a todos pela vossa presença, pelo vosso
reconhecimento e pelo vosso carinho e, já, agora, pela vossa paciência. -----------------------E porque como dizia o Poeta, “ Que Sempre irá por via direita / Quem do
oportuno tempo se aproveita”, vamos começar, já hoje. Nada melhor do que um bom
jantar para uma boa conversa. -----------------------------------------------------------------------Obrigado”------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, pelo Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal foi declarada encerrada a sessão, sendo vinte horas, da qual para
constar, se lavrou a presente ata, a qual foi aprovada em minuta, assinada no final da
reunião, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do art.º 57.º, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal,
_________________________________________
(Mário Ribeiro Maduro, Dr.)
Acta da 1ª. reunião de funcionamento de 22/10/2013
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O 1.º Secretário,
__________________________________________
(Nelson Miranda Cadete)

O 2.º Secretário,
__________________________________________
(Regina Maria Duarte Serrano)
__________________________________________
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