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REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE
FREIXO DE ESPADA À CINTA
REALIZADA NO DIA TRÊS DE
OUTUBRO DO ANO DE DOIS
MIL E DEZASSETE.

------- No dia três de outubro do ano dois mil e dezassete, nesta Vila de
Freixo de Espada à Cinta, no Edifício dos Paços do Concelho e Sala de
Reuniões, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Maria do Ceu
Quintas reuniu ordinariamente a Câmara Municipal com a presença dos
seguintes senhores Vereadores: Prof. Artur Afonso Nunes Neto Parra,
senhor Fernando António da Silva Rodrigues, José Manuel Caldeira Santos
e Dr. Pedro Miguel de Sá Mora. --------------------------------------------------------- Secretariou: Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico do
Município. ----------------------------------------------------------------------------------- E sendo nove horas e trinta minutos, a Excelentíssima Senhora
Presidente declarou aberta a reunião, passando-se de imediato à discussão
dos seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------

ANTES DA ORDEM DO DIA
------- No período de antes da ordem do dia solicitou a palavra o Vereador
senhor José Manuel Caldeira Santos que referiu: “Depois de um período de
eleições e tendo em conta que estamos no final do nosso mandato, em
primeiro lugar os parabéns ao Executivo que venceu as eleições do passado
dia um. --------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao nosso mandato julgo que fomos cumpridores
daquilo que são as nossas obrigações, fizemos por ter a postura de uma
oposição que, julgamos ter sido construtiva, pena é não termos tido da parte
do Executivo a mesma postura em relação a nós pelos episódios que,
eventualmente, se foram passando durante a vigência do nosso mandato. ---
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------- Pelo menos naquilo que me toca a mim, fui oposição no passado,
estive no poder algum tempo, voltei à oposição, cumpri com aquilo que os
Freixenistas quiseram para mim, julgo que não defraudei as expetativas
daqueles que nos elegeram. --------------------------------------------------------------- Cumpriu-se a tradição neste Concelho, acho que o Povo é soberano,
eu costumo dizer que o Povo tem sempre razão. -------------------------------------- Uma palavra também de apreço para com aqueles que connosco
estiveram no passado e que aqui estiveram também cumprindo as suas
obrigações nos mandatos que lhes foram conferidos, também parabéns
àqueles que tiveram a coragem de se candidatar neste último ato eleitoral e
que tiveram os resultados que tiveram. Os resultados têm que ser
devidamente analisados, acho que se o fizerem podem tirar daí algumas
ilações daquilo que nós viemos sempre dizendo nas nossas intervenções
como membros do Executivo. ------------------------------------------------------------ Acho que é importante é que as coisas corram bem para o Concelho,
aquilo que fizemos somos responsáveis por ele, nós assumimos a nossa
responsabilidade, aqueles que agora vêm terão que assumir a deles. --------------- Nós estaremos sempre cá expetantes e atentos àquilo que se vai
passando como Munícipes que foi aquilo que o Povo quis, aquilo que o
Povo decidiu. ------------------------------------------------------------------------------- Felicidades para aquilo que vai ser o futuro, vamos ver”. -------------------- Solicitou de seguida a palavra o Vereador senhor Pedro Miguel de
Sá Mora que referiu: “De acordo com este processo autárquico de dois mil
e dezassete, a lista vencedora foi a do PSD encabeçada pela atual
Presidente Maria do Céu Quintas, a qual quero felicitar pela vitória
alcançada. ----------------------------------------------------------------------------------- Uma palavra de apreço em relação às outras candidaturas que
perderam, costuma-se dizer que os vencedores devem ser humildes e os
vencidos devem ser honrados. ------------------------------------------------------------ Também e no decurso deste processo, acaba hoje aqui o nosso
mandato para o qual fomos eleitos durante quatro anos. Durante estes
quatro anos, tal como disse o Vereador José Santos, tentámos cumprir com
as nossa obrigações. Naquilo que me foi possível tentei por vezes alertar
para algumas situações e transmitir aquilo que eu achava que poderia ser o
melhor para o nosso Concelho, porque é para isso que nos elegem, para
tentarmos fazer o melhor pelo nosso Concelho e esperar que o próximo
Executivo Municipal possa trazer desenvolvimento, emprego e
oportunidades para uma terra que está no interior, no interior dos interiores
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e para a qual não é fácil nós conseguirmos soluções, para isso é preciso
muito empenho, muito trabalho e muito rigor.------------------------------------------ Estive durante doze anos como Vereador nesta casa, fiz o meu
trabalho. Revejo-me numa grande parte do meu percurso, trabalho e
empenho que tive em especial para as pessoas, sendo elas ricas ou pobres e
com estas foi com aquelas que eu tive até mais atenção e muitas vezes as
ouvi sem ter possibilidade de resolver os seus problemas e anseios, no
entanto há uma parte deste trajeto pelo qual não me posso orgulhar. --------------- Tive o prazer de trabalhar com o presidente José Santos, com o Dr.
Nunes dos Reis, aos quais eu agradeço e deixo aqui uma palavra de apreço,
estima e gratidão. A todos aqueles que estiveram ao meu lado e que me
ajudaram, como os meus familiares, amigos e pessoas que de alguma forma
têm alguma consideração por mim, também uma palavra estima e gratidão.
------- Dizer que gostava de ter terminado de outra maneira, mas houve um
período entre 2010 e 2012 durante o segundo mandato, onde não agi
correctamente e coloquei a minha idoneidade em causa. Terei que ser
responsabilizado por aquilo que fiz. No entanto, continuo a ter valores
importantes como a lealdade, a gratidão e a amizade, que me fazem
continuar a viver e a lutar pelas coisas que acho que são as corretas. Espero
que um dia, neste assumir da minha culpa que aqui faço, que as pessoas
que de alguma forma defraudei me possam perdoar, porque apesar de saber
que fiz coisas boas e importantes por esta terra e pelas suas pessoas,
também sei infelizmente, que houve um período da minha vida em que eu
próprio me autodestruí com atitudes e ações que não foram as mais corretas
e que põem em causa tudo aquilo que de relevante poderei ter feito. --------------- Mas, àqueles que gostam de mim e àqueles que têm algum apreço
por mim agradeço-lhes e espero que um dia me possam perdoar e por isso
que Deus lhes dê tudo de bom. ----------------------------------------------------------- Aqueles que não gostam de mim, continuarão a não gostar e que
Deus lhes perdoe”. ------------------------------------------------------------------------- Usou de seguida da palavra a senhora Presidente da Câmara que
referiu: “Eu quero agradecer a todos os que fizeram parte desta Câmara
aquilo que se passou durante estes quatro anos, umas vezes mais arreliados,
outras vezes menos mas acho que foi bom. --------------------------------------------- Não tenho nada contra ninguém nem rancor a ninguém, pelo
contrário, eu gosto de todos você e espero que daqui para a frente que a
vossa vida, assim como a minha e dos outros que aqui estão e de todos os
Freixenistas seja boa e lhe corra bem. ---------------------------------------------
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------- Diretamente para o Vereador Pedro, eu muito sinceramente espero
que lhe corra bem a vida e que essas coisas más que possam ter havido que
sirvam para que o senhor consiga ver o caminho certo e fazer as coisas
certas durante o resto da sua vida, porque acho que é isso que as pessoas
devem fazer e merecem, portanto, não tenho nada contra ninguém, nada
mesmo, podem pensar o que quiserem as pessoas, eu durmo todas as noites
descansada porque eu não quero mal a ninguém nem nada me pesa na
consciência. --------------------------------------------------------------------------------- Às vezes somos obrigados a tomar certas atitudes mas, como tudo,
quer dizer, por muito bons que sejamos todos mas, há alturas em que temos
que fazer as coisas e não podemos fugir das responsabilidades nem ficar
para trás e acho que isso qualquer um entende se estivesse no meu lugar. --------- Espero que as coisas daqui para a frente continuem a correr bem, eu
farei tudo o que puder por Freixo e pelo Concelho de Freixo, até onde
puder, porque realmente é isso que gosto de fazer. ------------------------------------ Não me sinto mais do que ninguém, nunca senti e espero nunca
sentir, peço a Deus todos os dias que me mantenha como sempre fui. O que
digo às pessoas é que, quem está aqui a única coisa que tem a mais do que
os outros é responsabilidade em cima dos ombros, nada mais, no resto
somos todos iguais. ------------------------------------------------------------------------ Acho que trato toda a gente bem, espero que tudo corra pelo melhor
e obrigada por terem estado aqui comigo. Que corra tudo bem daqui para a
frente e que cada um contribua com a sua parte para que este Concelho siga
em frente e se torne numa coisa boa para os que cá vivem e que venham
para cá muita gente de fora que é isso que nós precisamos que cada um no
seu lugar contribua com muito. Obrigada a todos”. -----------------------------

ORDEM DO DIA
------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento da existência de fundos através do resumo diário de
tesouraria do dia dois do mês de outubro do ano dois mil e dezassete que
acusa o saldo disponível de: -------------------------------------------------------Dotações Orçamentais – Duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e
quarenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos. ----------------------------------
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Dotações não Orçamentais – Cento e vinte e nove mil, setecentos e
quarenta e seis euros e trinta e um cêntimos. ------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA: - Deliberado por unanimidade, aprovar
a ata da reunião ordinária realizada no dia dezanove de setembro do ano de
dois mil e dezassete, dispensando-se a sua leitura em virtude de a mesma
ter sido distribuída previamente a todos os membros do Executivo. ----------

08 – DELIBERAÇÕES DIVERSAS
------- LEI N.º 47/2005, DE 29 DE AGOSTO – PERÍODO DE
GESTÃO – TOMADA DE CONHECIMENTO: A Câmara Municipal
tomou conhecimento do conteúdo da Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto, que
estabelece os limites ao quadro de competências dos órgãos autárquicos e
respetivos titulares no período de gestão. -----------------------------------------

------- APROVAÇÃO EM MINUTA: Nos termos do número três do
artigo noventa e dois da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa
e nove de dezoito de Setembro, alterada e republicada pela Lei número
cinco – A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, e para efeitos do
disposto no artigo noventa e um do mesmo normativo legal, foi deliberado
por unanimidade, aprovar em minuta os textos das presentes deliberações.

------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, pela
Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara foi declarada encerrada a
reunião, eram doze horas da qual para constar se lavrou a presente acta que
vai ser assinada.----------------------------------------------------------------------------- E eu, Victor Manuel Glórias Rentes, Assistente Técnico do
Município a subscrevo e também assino. -----------------------------------------

A Presidente da Câmara

O Assistente Técnico

