Ata n.º 8 de 13.10.2017

-------------------------------------------------ATA N.º 8--------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS-------------------------------------- Aos treze dias do mês de outubro de 2017, pelas 21.00h reuniu a Assembleia Municipal de
Torres Vedras, no edifício dos Paços do Concelho, sito na Praça do Município, nesta cidade, para
em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 45.º da Lei n.º 169/99, de 18.09, na sua atual redação
eleger o presidente e os secretários da mesa: ------------------------------------------------------------------------- Presidiu José Augusto Clemente de Carvalho, cidadão que encabeçou a lista mais votada,
conforme determina o n.º 1 do art.º 45.º da Lei n.º 169/99, de 18.09, na sua atual redação:--------------- Estavam presentes os membros da Assembleia Municipal que se passam a indicar: ----------------- Rita João de Maya Gomes Sammer, Jacinto António Franco Leandro, Susana Maria Ribeiro
das Neves, Vítor José dos Santos Fernandes, Sérgio Augusto Nunes Simões, Pedro Miguel de
Sousa Nunes Castelo, António Carlos Nunes Carneiro, Renata Filipa Santos Romão Nunes
Simões, Dina Teresa Antunes de Sousa Almeida, Maria Teresa Lopes de Oliveira, Rui José
Prudêncio, António Martins Moreira, José António do Vale Paulos, Ana Rita Vilela Ribeiro, Luis
Carlos Jordão de Sousa Lopes, António Fernando Alves Fortunato, Marta Filipa Sousa Geraldes,
Francisco da Cruz Branco da Silva, João António Florindo Rodrigues, Sérgio Paulo Ribeiro Jacinto,
Maria Leonor Marques Marinheiro, João Pedro Alves Pimentel Duarte Gomes, Ana Paula Santos
Mota, Nelson Laureano Oliveira Aniceto, Nuno Miguel Almeida dos Santos Henriques, Rui Pedro
Avelar Lopes, Pedro Miguel Germano Bernardes, Pedro Jorge da Vaza dos Santos, António
Joaquim do Espírito Santo, Carlos Alberto Alves Gomes, Luis Pedro Duarte Silva, João Carlos
Esteves Caldeira, Luis Miguel Antunes Batista, Nuno Alexandre Paulo Cosme, Natalina Maria
Martins Luis, Nuno Carlos Lopes Pinto, João Francisco Mota Tomaz, Celso Jorge Carvalhal
Carvalho e Francisco João Pacheco Martins. ---------------------------------------------------------------------PONTO ÚNICO – ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:---------------------------------------O Sr. José Augusto de Carvalho informou que nos termos do n.º 2 do art.º 45.º da Lei n.º
169/99, de 18.09, na sua atual redação, a eleição é uninominal ou por meio de listas e questionou a
assembleia se tinha propostas para o efeito. --------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o Sr. Jacinto Leandro para apresentar a seguinte proposta: -------------------------- “ Atento o disposto no n.º 1 do art.º 45.º da Lei n.º 169/99, de 18.09 na sua atual redação, os
membros da Assembleia Municipal eleitos em listas do Partido Socialista propõem que integrem a
mesa desta assembleia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente – José Augusto Clemente de Carvalho. ------------------------------------------------------------- 1.º Secretário – António Fernando Alves Fortunato. ------------------------------------------------------------ 2.º Secretário – Ana Rita Vilela Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------- Torres Vedras, 13 de outubro de 2017”. -----------------------------------------------------------------------

----- Tendo sido a única proposta apresentada, o Presidente da Mesa deu nota da metodologia
seguir e procedeu-se à votação por escrutínio secreto, em cumprimento do art.º 5 do regimento da
Assembleia Municipal e do n.º 3 do art.º 55.º da Lei n.º 75/2013 de 12.09. ------------------------------------- Registou-se a seguinte votação: ------------------------------------------------------------------------------------- Sim – 34 votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abstenções – 2 votos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Brancos – 4 votos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria que a Mesa da Assembleia fique constituída da
seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente - José Augusto Clemente de Carvalho. ------------------------------------------------------------- Primeiro Secretário - António Fernando Alves Fortunato. ----------------------------------------------------- Segundo Secretário – Ana Rita Vilela Ribeiro. ------------------------------------------------------------- ------ Nos termos do n.º 5 do art.º 46.º o Presidente da Mesa é o Presidente da Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Assembleia Municipal, José Augusto de Carvalho chamou para ocuparem
os seus lugares os colegas eleitos para a mesa e proferiu o seguinte discurso: ------------------------------ “Senhor Presidente da Câmara, ------------------------------------------------------------------------------------- Senhores Membros da Assembleia Municipal, ------------------------------------------------------------------- Senhores Vereadores,-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ilustres convidados, com especial referência ao Senhor Secretário de Estado das Autarquias
Locais, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Minhas Senhoras e Meus Senhores: ------------------------------------------------------------------------------- A todos as melhores saudações. ------------------------------------------------------------------------------------ Permitam-me que, no início desta intervenção, evoque a saudosa figura do Dr. Alberto Manuel
Avelino, presidente que foi da Assembleia Municipal, com o seu sentido de dignidade e afabilidade
que sempre colocou no exercício do cargo. ---------------------------------------------------------------------------- Quero igualmente aludir aos anteriores presidentes deste órgão, com particular evocação do
saudoso senhor João Carlos, cidadão simples e impoluto que Torres Vedras, jamais deverá
esquecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Saúdo todos os membros da Assembleia agradecendo a confiança que me foi manifestada
para exercer o cargo de seu presidente. Procurarei ser digno de tal confiança, desempenhando o
mandato com independência certo de que a função em que fui investido – tal como a dos meus
colegas da mesa – é, por natureza, não partidária. ------------------------------------------------------------------- Queremos, no entanto, agradecer ao PS a honra de nos haver indicado. -------------------------------- A Assembleia Municipal é um dos dois órgãos representativos dos cidadãos torrienses, a par
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da Câmara Municipal, já que ambos emanam do sufrágio universal, direto e secreto dos nossos
concidadãos eleitores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qualifica a Constituição e a lei a Assembleia como órgão deliberativo, considerando o núcleo
essencial de competências que lhe estão conferidas. --------------------------------------------------------------- Na pluralidade das competências da Assembleia, avulta a de acompanhamento e fiscalização
da atividade da Câmara, fundada, designadamente, nas informações prestadas e nas respostas a
perguntas formuladas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- É desejável que o debate das opções de desenvolvimento do nosso município se centre cada
vez mais na Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- Este órgão é mesmo o espaço institucional próprio para os anúncios de medidas quer de
execução dos Planos de Ação Municipal quer para fazer face a problemas que surjam a cada
momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atente-se no pluralismo que caracteriza esta Assembleia: ---------------------------------------------------- Aqui tomam assento representantes de 5 partidos políticos, bem como se encontra
representado um grupo ou movimento de cidadãos; ----------------------------------------------------------------- Igualmente integram a Assembleia todos os presidentes de Junta de Freguesia do nosso
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sublinhe-se que quando nos reunimos nesta sala não estamos sós. -------------------------------------- Estão connosco as esperanças de 36 347 cidadãos que, no passado dia 1 de outubro,
exerceram o direito e o dever de participar na escolha de quem os represente, através deste órgão,
no processo de construção do futuro - sempre inacabado – que ambicionam e merecem. ---------------- Aqui reunidos, estão igualmente no nosso pensamento, os que naquele mesmo dia, não
participaram no sufrágio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Para esses urge que tudo possa ser feito de modo a reconciliá-los com a democracia que não
se resume ao sufrágio periódico. ------------------------------------------------------------------------------------------ A nossa terra somos todos nós e, por isso, não devemos regatear esforços para levar a
esperança ao encontro de quantos são portadores de inquietação ou desânimo, zanga, fragilidade
ou doença. Enfim, sofrimento.---------------------------------------------------------------------------------------------- É dever irrecusável de todos e de cada um de nós, membros da Assembleia Municipal, dar
expressão prática, perante os nossos concidadãos, do valor e da utilidade do mandato que nos foi
atribuído.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nos tempos em que vivemos a democracia é exigente. ------------------------------------------------------- Impõe-se, por isso, que tudo façamos para que o resultado do nosso labor tenha a qualidade e
os efeitos necessários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saibamos ser exigentes e insatisfeitos no sentido de que podemos e queremos fazer cada vez

mais melhor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na frase célebre de Winston Churchill, “ A democracia é a pior forma de governo, à exceção de
todas as outras já experimentadas ao longo da História." ----------------------------------------------------------- Não esqueçamos que tem sido a democracia que tem trazido aos povos e comunidades a
liberdade, o progresso social, a dignidade e o desenvolvimento humano. -------------------------------------- Não esqueçamos que foi o regime democrático pós 25 de abril que nos trouxe as
infraestruturas básicas, os cuidados de saúde, o salário e pensão mínimos, uma maior igualdade
de género, e quantos outros benefícios mais. -------------------------------------------------------------------------- Mas a democracia obriga a um exercício constante de cidadania de que a Assembleia
Municipal deve ser um permanente exemplo. -------------------------------------------------------------------------- Reinventemos a democracia, sempre que necessário, tendo em vista que os nossos
concidadãos a sintam mais próxima e mais comunicativa, logo mais participativa. -------------------------- A Assembleia Municipal é a casa maior da democracia local.------------------------------------------------ Teremos êxito se, no final deste mandato, nos sentirmos a atingir tais objetivos. ----------------------- Torres Vedras, 13 de novembro de 2017.” ------------------------------------------------------------------------ De seguida deu a palavra aos cidadãos que encabeçaram as listas começando por Sérgio
Paulo Ribeiro Jacinto eleito pelo Grupo de Cidadãos Eleitores, Torres nas Linhas – Movimento de
Cidadãos Independentes por Torres Vedras. -------------------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente da Assembleia Municipal, ------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Câmara Municipal -------------------------------------------------------------------------- Distintos e caros membros desta Assembleia Municipal, cumprimento a todos e a cada um boa
noite a todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como sabem o Movimento de Cidadãos Torres nas Linhas é o único que está representado
nesta Assembleia Municipal, enquanto Grupo de Cidadãos Eleitores.------------------------------------------- Somos um movimento de cidadãos e como se recordarão, candidatámo-nos pela primeira vez
às autárquicas de 2013 e de então para cá temos vindo paulatinamente e sustentadamente a
crescer. Crescemos no número de candidaturas que apresentamos, crescemos no número de
mandatos para os quais fomos eleitos e crescemos também no número de freguesias na qual
estamos representados e nas quais temos representantes. -------------------------------------------------------- Isso para nós e para mim muito em particular é motivo de grande honra de muito orgulho e de
uma grande felicidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cumprimento também todos aqueles que comigo partilharam 12 anos nesta casa embora
noutra qualidade, mas ainda assim sempre como membro desta Assembleia, sempre como
torriense e sempre com vontade de fazer o melhor, sempre pela minha terra, pelo meu concelho.------ Torres Vedras é um concelho rico e é rico essencialmente pelo tipo e pela qualidade de
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pessoas que tem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esperam-nos muito trabalho, contem connosco para fazermos o nosso melhor na construção
de um concelho melhor e mais próspero, mais desenvolvido, mais coeso e essencialmente que nos
traga mais e melhor qualidade de vida. ---------------------------------------------------------------------------------- Muito obrigado, mãos à obra, temos muito que fazer, vamos trabalhar.” ---------------------------------- Tomou a palavra João António Florindo Rodrigues, representante do Bloco de Esquerda
que fez o seguinte discurso: ------------------------------------------------------------------------------------------------ “Senhor Presidente, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Senhores Secretários, -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ilustres Colegas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Boa noite, a todos e a todas. ----------------------------------------------------------------------------------------- Os resultados eleitorais em Torres Vedras são do conhecimento geral. O Bloco de Esquerda
cumpriu metade do seu objetivo eleitoral, elegendo um membro para a Assembleia Municipal. Este
é um importante passo para o Bloco, que fará certamente uma grande diferença na política em
Torres Vedras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fazendo justiça ao mote da campanha “A força do Bloco faz a diferença“ saberemos usar
adequadamente as nossas energias em prol das transformações progressistas do nosso município.
Para nós o poder local nunca será sinónimo de sujeição, mas sim de poder distribuído pelos
cidadãos e cidadãs, cuja liberdade de pensamento crítico deve ser promovido e defendido na vida
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Bloco de Esquerda de Torres Vedras, congratula-se com a confiança e com os votos
depositados pelos eleitores que votaram Bloco. ----------------------------------------------------------------------- Tudo faremos para dar o nosso contributo na resolução dos problemas de toda a população,
mas também nos empenharemos na defesa do bem comum, e nas formas de emancipação que
consideramos necessárias haver no Concelho. ----------------------------------------------------------------------- Para terminar, felicitamos todas as forças políticas que se apresentaram a estas eleições, foi
muito gratificante ter partilhado o espaço público da política com todas elas. --------------------------------- Desejamos o maior sucesso ao Presidente da Câmara agora eleito, Dr. Carlos Bernardes bem
como a toda a sua equipa de vereadores e vereadoras e ao Partido Socialista. Fazemos votos de
uma excelente governação democrática, em prol de todos os cidadãos e cidadãs, durante todo o
mandato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Felicitamos vivamente todos os eleitos para esta Assembleia Municipal, e a todos desejamos
um excelente mandato”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- A representar o CDS-PP, teve a palavra Pedro Miguel de Sousa Nunes Castelo: ------------------- “Senhor Presidente da Assembleia,-----------------------------------------------------------------------------

----- Digníssimo Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------------- Digníssimos convidados, ---------------------------------------------------------------------------------------------- Minhas senhoras e meus senhores, -------------------------------------------------------------------------------- Minhas caras e caros amigos, ---------------------------------------------------------------------------------------- Cumprimento especial para o meu amigo e Secretário de Estado das Autarquias locais Dr.
Carlos Miguel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Queria precisamente começar pela pessoa que começou esta sessão solene da Assembleia
Municipal, pelo António Fortunato e dizer que teve um mandato como Presidente da Mesa que
decerto que não queria ter. Não queria ter, obrigado por motivos de doença do Presidente eleito Dr.
Alberto Avelino e que mais tarde culminou com o seu trágico desaparecimento. ----------------------------- Apesar das condições difíceis, estive sempre como observador atento do público desta
assembleia para testemunhar o serviço e a dignidade com que o Sr. António Fortunato
desempenhou as funções de Presidente desta Assembleia. ------------------------------------------------------- Queria também como torriense agradecer-lhe o facto como geriu as Assembleias, que pode
conduzir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Permita-me antes de mais cumprimentá-lo, como Presidente desta Assembleia Municipal e
felicitar também os seus colegas de mesa a Rita Vilela como 2.º Secretário e o 1.º Secretário o
nosso bem conhecido António Fortunato. ------------------------------------------------------------------------------- Desejar-lhe um bom mandato a si a toda a mesa, sendo obviamente, que fique bem claro e
explicito, que da maneira como o conheço e quase que me atrevia a utilizar um antigo lema de
campanha de um amigo há muitos anos “já nos conhecemos” para saber que é um garante do bom
funcionamento desta Assembleia Municipal e que de certeza que iremos ter quatro anos nesse
aspeto bastante bem conduzidos. ----------------------------------------------------------------------------------------- Permitam-me também felicitar todos aqueles que foram eleitos para a Assembleia Municipal
bem como todos os membros desta Assembleia Municipal e dirigir-me desta maneira aos meus
concidadãos eleitos para o Executivo da nossa autarquia. --------------------------------------------------------- Ao Carlos, à Laura, à Ana, ao Bruno, ao Hugo, à Cláudia ao Marco ao Luis e também à Maria
João desejar-lhes um bom mandato, nestes quatro anos agora no Executivo da Câmara Municipal.
----- A partir de agora entendemos que só Torres Vedras conta e é bom que fique claro. ------------------ Um bom desempenho e um bom mandato de todos será sem dúvida uma vitória para Torres
Vedras e para todo o concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------- Torres Vedras não tem donos e é por isso mesmo que estamos aqui todos e é por isso mesmo
que todos e cada um têm obrigação de defender cada um dos nossos munícipes. -------------------------- Queria vos dizer que a hora de trabalhar começou e que é nosso dever e nossa obrigação não
desiludir aqueles que em nós confiaram e que em nós votaram.----------------------------------------------
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----- Seremos nós CDS, participativos, apresentaremos soluções e caminhos, seremos oposição
firme quando acharmos ou quando sentirmos que serão os interesses do nosso concelho, ou das
nossas gentes que estarão em causa. ----------------------------------------------------------------------------------- Muito obrigado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio de seguida a Sra. Maria Teresa Lopes de Oliveira, candidata que encabeçou a lista
da Coligação Democrática Unitária – PCP-PEV: ---------------------------------------------------------------------- “Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras, -------------------------------------------- Caros colegas da Assembleia Municipal, -------------------------------------------------------------------------- Senhor Presidente da Câmara Municipal, ------------------------------------------------------------------------- Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, ----------------------------------------------------------------- Representantes das Instituições do Concelho, ------------------------------------------------------------------- Caros Munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em nome da CDU, começo por saudar os autarcas que, em resultado das eleições do passado
dia 1 de outubro, integram os órgãos municipais do Concelho de Torres Vedras, assim como os
eleitos para os órgãos das Freguesias, convicta de que todos nós procuraremos responder com
zelo e dedicação ao mandato que os eleitores nos atribuíram. -----------------------------------------------Saúdo também todos os candidatos não eleitos, pelo contributo que deram para a participação
cívica e democrática em todo o processo, que aqui nos trouxe. --------------------------------------------------- Saúdo ainda todos os eleitos municipais que terminam agora os seus mandatos e em particular
os eleitos da CDU na anterior Assembleia Municipal, Joaquim Gomes e João Bernardes, e na
Câmara Municipal Sérgio Cipriano. --------------------------------------------------------------------------------------- Trabalho, honestidade, competência! ------------------------------------------------------------------------------ São as três palavras que constituem a essência do projeto coletivo CDU, um projeto autárquico
distintivo e singular, nascido dos valores de abril que aqui continuaremos a defender.
----- Nos quatro anos que passaram, muitas foram as tomadas de posição dos eleitos da CDU, que
nos diferenciaram dos outros eleitos.------------------------------------------------------------------------------------- Muitas foram as propostas apresentadas, de forma consciente e construtiva, sempre com o
intuito de melhorar a vida dos nossos munícipes, mas também de tornar a gestão autárquica mais
democrática e transparente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Muitas vezes os eleitos da CDU votaram sozinhos contra propostas que considerámos que
poderiam servir para muita coisa, mas que não serviriam o interesse da população de Torres
Vedras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Algumas vezes (poucas) conseguimos que a justeza das nossas propostas fosse reconhecida
e aceite por outros eleitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nesta mesma sala: --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Defendemos a autonomia do Poder Local Democrático. Lutámos contra a agregação e
extinção de Freguesias, defendendo a reposição das Freguesias, onde as populações assim o
entendam! Uma autonomia que passa também pelas Freguesias não serem “simples prestadores
de serviços” da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- Defendemos a reposição dos direitos dos trabalhadores, nunca esquecendo os trabalhadores
das autarquias locais e o seu direito às 35 horas de trabalho semanal. E nunca deixando esquecer
que os direitos conquistados, não podem ser roubados! ------------------------------------------------------------ Defendemos a criação de trabalho com direitos, votando contra soluções de precariedade. -------- Defendemos o ambiente e o ordenamento do território e votámos sempre contra os falsos
interesses municipais e a especulação imobiliária. ------------------------------------------------------------------- Nos quatro anos que agora findam, os eleitos da CDU defenderam sempre os serviços
públicos, o acesso à saúde em todas as Freguesias, o acesso à educação e à cultura, o acesso a
transportes públicos de qualidade que sirvam todo o Concelho e não apenas o centro da Cidade.
Votámos contra os parqueamentos pagos em toda a Cidade, porque entendemos que essa medida
não serve a população nem o comércio local. ------------------------------------------------------------------------- Votámos sempre conscientemente, justificadamente, numa oposição leal e construtiva, certos
de que os interesses da população estão acima de quaisquer outros interesses! ---------------------------- O número de mandatos da CDU nos órgãos municipais e nas freguesias diminuiu, contudo,
partindo do trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos, dos contactos com as populações e do
profundo conhecimento dos seus problemas, os eleitos da CDU na Assembleia Municipal e nas
Assembleias de Freguesia, continuarão a sua luta na defesa dos interesses da população,
marcando a sua diferença no que toca à sua intervenção política. ----------------------------------------------- Os eleitos da CDU continuarão a votar conscientemente, tomando as posições que entendam
necessárias (por mais difíceis que possam parecer), fazendo uma oposição construtiva e que
defenda os interesses da população do Concelho de Torres Vedras. ------------------------------------------- A intervenção dos eleitos CDU, sempre foi e continuará a ser, a defesa dos valores
democráticos e sociais de abril. Orientar-nos-emos pelo programa eleitoral apresentado aos
cidadãos do Concelho, pelo qual fomos eleitos. ----------------------------------------------------------------------- Queremos que o nosso Concelho seja motivo de orgulho para os que aqui vivem, para tal,
muito há que fazer. A nossa realidade ainda está bem longe de podermos baixar os braços.------------- Queremos também um debate democrático na Assembleia Municipal, alargado aos eleitores
através de uma maior aproximação entre os eleitos e quem os elege, procurando-se, dessa forma,
uma interligação entre a democracia representativa e a democracia participativa. --------------------------- Manifestamos desde já a nossa disponibilidade para colaborar com todos os eleitos, com a
condição de que o trabalho desenvolvido seja em prol do melhoramento da qualidade de vida das
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populações, pela atenção aos seus problemas e pela apresentação de soluções para os resolver. ----- Termino esta intervenção em nome dos eleitos da CDU, com a certeza de que os Torreenses
poderão sempre contar connosco e assumindo a responsabilidade de que tudo faremos na defesa
dos interesses das populações do Concelho de Torres Vedras, que também é nosso e que também
amamos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Seguiu-se a Sra. Rita João de Maya Gomes Sammer, cidadã eleita que encabeçou a lista
“Juntos somos mais fortes” a representar o PSD: --------------------------------------------------------------------- “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, ---------------------------------------------------------- Caros colegas da Assembleia Municipal, -------------------------------------------------------------------------- Exmo Senhor Presidente da Câmara, ------------------------------------------------------------------------------ Exmo Senhor Vereadores, -------------------------------------------------------------------------------------------- Minhas Senhoras e Meus senhores. -------------------------------------------------------------------------------- Queria antes de mais deixar uma palavra de reconhecimento a todos os cidadãos que
integraram as listas a qualquer órgão autárquico, por qualquer força politica, coligação ou
movimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Penso que são exemplos de cidadania que devemos reconhecer e nesse sentido deixar um
profundo agradecimento a cada um de vós. ---------------------------------------------------------------------------- Também dar nota de que o Sr. Presidente de Câmara e o Sr. Presidente da Assembleia
Municipal, os elementos da Câmara e os elementos da Assembleia Municipal têm competências
absolutamente distintas, a legislação distingue estas competências. -------------------------------------------- Aquilo que eu espero e tudo farei é que, no exercício deste mandato, estas competências
sejam exercidas por cada um de nós sem atropelos. ---------------------------------------------------------------- Por minha parte dar nota de que, à semelhança daquilo que sempre fiz, exercerei este
mandato com uma absoluta lealdade institucional, mas também com absoluto repúdio por
cumplicidades ou por indiferença ética. ---------------------------------------------------------------------------------- Desejo a todos um excelente mandato por Torres Vedras. --------------------------------------------------- Muito Obrigado.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fez o seu discurso o representante do PS, Sr. Jacinto António Franco Leandro: ------------------- “Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Secretários, ------------------------------------- Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, ------------------------------------------- Caros colegas, membros desta Assembleia Municipal, -------------------------------------------------------- Caros concidadãos Torrienses. -------------------------------------------------------------------------------------- As minhas primeiras palavras são sentida e diretamente dirigidas a Todas e Todos os
Torrienses e de entre estes a todos aqueles que quiseram e puderam, pelo voto, contribuir para a
eleição dos seus representantes nos órgãos do poder local que hoje aqui se apresentam para

assumir o seu mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Mas gostaria também, neste momento, de homenagear todos aqueles que participaram
diretamente no ato eleitoral, constituindo as listas de todos os quadrantes políticos, e que de
alguma forma o dignificaram, dignificando e significando a própria democracia. ------------------------------ No inicio de uma nova legislatura que hoje começa, saúdo especialmente todos os eleitos
presentes, dando a todos os parabéns pela sua eleição e a todos desejando, desde já, um ótimo
mandato, na consideração de que o êxito do mesmo dependerá o progresso e o bem estar dos
cidadãos do nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Com as eleições de 1 de outubro renovou-se a legitimidade democrática dos órgãos do poder
local em Torres Vedras e doravante importa assumir uma postura de trabalho e dedicação à causa
do desenvolvimento do nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------- E pelo facto de a maioria dos cidadãos eleitores da nossa terra terem mais uma vez confiado
nos representantes do Partido Socialista, tal só nos pode responsabilizar ainda mais e levar-nos a
assumir uma postura permanente de abertura, transparência e dialogo com as várias oposições. ------ Mas desiludam-se aqueles que pensam que na busca de consensos nos vamos perder no
rumo que nos trouxe até aqui.---------------------------------------------------------------------------------------------- O concelho que ambicionamos e queremos deixar aos nossos filhos tem que ser o resultado
de uma vontade coletiva esclarecida, empenhada e construtiva porque no fundo todos somos
cidadãos deste concelho e amamos esta Terra.----------------------------------------------------------------------- VIVA TORRES VEDRAS.” -------------------------------------------------------------------------------------------- Por último foi dada a palavra o Presidente da Câmara Municipal Sr. Carlos Manuel Antunes
Bernardes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Exmo. Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel, ------------------------ Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal Cessante, António Fortunato --------------------- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José Augusto Carvalho ----------------------- Exmas. Senhoras Vereadoras e Exmos. Senhores Vereadores --------------------------------------------- Exmas. Senhoras e Exmos. Senhores Membros da Assembleia Municipal ------------------------------ Exma. Senhora e Exmos. Senhores Presidentes de Junta de Freguesia --------------------------------- Caras e Caros convidados -------------------------------------------------------------------------------------------- Caras e Caros Torrienses. -------------------------------------------------------------------------------------------- É para mim um orgulho e honra assumir a presidência dos destinos do Município de Torres
Vedras, com o objetivo claro de continuar um legado deixado pelos meus antecessores: Dr. Alberto
Avelino, Dr. José Augusto Carvalho, Dr. Jacinto Leandro e Dr. Carlos Miguel e pelas suas equipas.
----- Um agradecimento a todas as forças políticas e movimentos de cidadãos que contribuíram
para a democracia e o reforço do Poder Local em Torres Vedras. -------------------------------------------
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----- Um agradecimento a cada um dos 67.470 eleitores e em especial aos 36.347 eleitores que
votaram no passado dia 1 de outubro no nosso Concelho e que contribuíram para a redução da
abstenção no Concelho. Obrigado a cada um deles. ----------------------------------------------------------------- Uma palavra de apreço e consideração a todos os colaboradores da Câmara Municipal, dos
Serviços Municipalizados e da Promotorres que diariamente trabalham em prol de Torres Vedras e
dos Torrienses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tudo faremos para continuar a melhorar as suas condições de trabalho.--------------------------------- Com sentido de cumprir uma missão nos próximos quatro anos irei com a minha equipa, dar
continuidade ao trabalho que temos vindo a desenvolver com competência. ---------------------------------- Com sentido de responsabilidade e visão estratégica para o desenvolvimento do Concelho,
conto com todo o executivo municipal, a Assembleia Municipal e as 13 Juntas de Freguesias, para
implementar este projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Numa dimensão local é baseado em questões fundamentais tais como: --------------------------------- TORRES VEDRAS – Um Território com Identidade. ----------------------------------------------------------- A identidade como pilar fundamental de qualquer sociedade.------------------------------------------------ Queremos que a cultura se mantenha como um dos vetores fundamentais de coesão territorial.
Vamos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elaborar o Plano Estratégico para a Cultura, com a participação de todos; ------------------------------ Construir o Centro de Artes e Criatividade no antigo matadouro municipal; ------------------------------ Construir o Museu Joaquim Agostinho; ---------------------------------------------------------------------------- Afirmar as linhas de Torres Vedras como Destino Turístico Estratégico para Portugal; --------------- Criar um programa de revitalização das nossas aldeias. ------------------------------------------------------ TORRES VEDRAS – Um Território para as pessoas. ---------------------------------------------------------- Queremos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que a descentralização de competências administrativas e financeiras do Estado nos
Municípios seja uma realidade, pois entendemos serem fundamentais para uma melhor coesão
territorial e social; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voltar a ter a Instância de Trabalho em Torres Vedras.-------------------------------------------------------- Trabalhar para dotar o concelho de mais e melhores serviços de saúde: novas Unidades de
Saúde Familiar de forma a ter + médicos de família e exigir que as urgências do hospital de torres
vedras sejam requalificadas; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Reforçar a política de habitação acessível para todos;--------------------------------------------------------- Continuar a dedicar atenção especial aos nossos jovens e aos nossos seniores. ---------------------- TORRES VEDRAS – Um Território Inclusivo. -------------------------------------------------------------------- Queremos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Criar o Centro Local de Intervenção Social;----------------------------------------------------------------------- Dinamizar o Centro Municipal de Juventude; --------------------------------------------------------------------- Alargar o Clube Sénior e as Oficinas do Saber a todas as Freguesias do Concelho; ------------------ Incentivar a Economia Social. ---------------------------------------------------------------------------------------- TORRES VEDRAS – Um Território do Conhecimento. -------------------------------------------------------- Onde a Educação continuará a ser uma prioridade. ------------------------------------------------------------ Queremos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continuar a requalificação do Parque Escolar do pré-escolar e do 1º ciclo; ------------------------------ Divulgar e valorizar o ensino profissional no âmbito da rede local de educação e de formação;
----- Criar o bairro do conhecimento no Centro Histórico de Torres Vedras de forma a dotar o
mesmo de um ecossistema de ensino, formação, inovação, Empreendorismo e cooperação
institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TORRES VEDRAS – Um Território para investir ---------------------------------------------------------------- Queremos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Criar a agência municipal para atração de investimento – “Investir Torres Vedras”; -------------------- Criar a via verde para as empresas para agilizar procedimentos administrativos; ---------------------- Apostar na economia verde e na economia circular;------------------------------------------------------------ Reforçar a fileira agroalimentar. -------------------------------------------------------------------------------------- Mas para atrair investimento temos de ter boas acessibilidades. -------------------------------------------- Portanto vamos continuar a exigir ao Governo da República: ------------------------------------------------ A Eletrificação da Linha Férrea do Oeste. ------------------------------------------------------------------------- A Requalificação da Estrada Nacional 9. -------------------------------------------------------------------------- A Construção do IC 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------ TORRES VEDRAS – Um Território de inovação. ---------------------------------------------------------------- Queremos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reter e fixar recursos humanos altamente qualificados no nosso território; ------------------------------ Criar o Centro de Interface Tecnológico;--------------------------------------------------------------------------- Criar o Centro de Inovação da Gastronomia e do Vinho nas instalações do antigo IVV; -------------- Candidatar Torres Vedras a Cidade Europeia do Vinho em 2018; ------------------------------------------ Continuar a aposta na modernização administrativa. ----------------------------------------------------------- TORRES VEDRAS – Um Território sustentável. ----------------------------------------------------------------- Queremos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Continuar a ser reconhecidos a nível nacional e internacional pelas boas práticas e políticas de
sustentabilidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dinamizar o programa Regenerar o Centro Histórico 2030; ----------------------------------------------
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----- Fomentar a mobilidade sustentável criando mais ciclovias e redesenhando o espaço público; ----- Criar espaços verdes em todas as freguesias; ------------------------------------------------------------------- Requalificar a orla costeira melhorando ainda mais os nossos 20 km de praia; ------------------------- Um Território Sustentável só poderá sê-lo com políticas integradas, onde os diversos projetos
do Portugal 2020 convergem; ---------------------------------------------------------------------------------------------- É para nós um motivo de orgulho e muita responsabilidade de estarmos em 1º Lugar na
Região Centro no aproveitamento dos Fundos Comunitários. ----------------------------------------------------- Numa dimensão regional pretendemos: --------------------------------------------------------------------------- Continuar a afirmar Torres Vedras como Polo dinamizador no âmbito da Estratégia Integrada
de Desenvolvimento Territorial do Oeste: ------------------------------------------------------------------------------- Nas políticas do Mar através da Agência de Desenvolvimento Costeiro – EcoCoast; ------------------ Na eficiência energética no âmbito do Projeto Oeste Led; ---------------------------------------------------- Através do Novo Regime de Transporte Coletivo de Passageiros;------------------------------------------ Na promoção das TIC’s na administração e serviços públicos; ---------------------------------------------- Através do programa Aluno ao Centro, de forma a combater o insucesso escolar; --------------------- Através do Programa Idade +, combatendo o isolamento e a exclusão social e promovendo o
envelhecimento saudável dos nossos seniores. ----------------------------------------------------------------------- Numa dimensão nacional pretendemos: --------------------------------------------------------------------------- Continuar a afirmar Torres Vedras como uma MARCA de excelência nos domínios da Cultura,
Educação, Ação Social, Sustentabilidade e Empreendorismo. ---------------------------------------------------- Nesta vertente temos como principal objetivo para os próximos 4 anos estar no TOP 10 dos
melhores Municípios para se VIVER em Portugal. -------------------------------------------------------------------- Numa dimensão internacional pretendemos: --------------------------------------------------------------------- Continuar a projetar a MARCA Torres Vedras, em vários domínios, tais como: ------------------------- Aprofundar as relações de geminação; ---------------------------------------------------------------------------- Ter uma participação cada vez mais ativa nas várias plataformas internacionais onde estamos
inseridos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Promover o nosso território e as nossas empresas nas mais variadas áreas existentes nos
territórios, tais como o Turismo, a indústria, o comércio e a agricultura. ---------------------------------------- A nossa visão estratégica assenta: --------------------------------------------------------------------------------- No crescimento económico, ------------------------------------------------------------------------------------------- No desenvolvimento sustentável, ------------------------------------------------------------------------------------ No conhecimento, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na cultura, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na qualidade de vida.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Pretendemos estar cada vez mais perto dos nossos munícipes das comunidades. -------------------- Com humildade queremos reforçar a cooperação existente com as juntas de freguesia, as
associações, as nossas empresas e demais forças vivas do concelho. ----------------------------------------- Conto com todos vós para esta missão! --------------------------------------------------------------------------- VIVA TORRES VEDRAS! --------------------------------------------------------------------------------------------- VIVA PORTUGAL! -------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:-------------------------------------------------------------------------------------Tendo sido pedido pelo Presidente da Mesa, José Augusto de Carvalho a aprovação da minuta
da ata da presente Assembleia, foi a mesma, aprovada por unanimidade, sem prejuízo de
eventuais correções ou precisão a fazer no texto definitivo.-----------------------------------------------------ENCERRAMENTO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 23.00 horas, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, deu por terminada a presente
reunião, o que mereceu a concordância de todos os membros da assembleia.--------------------------------Para constar se lavrou a presente ata que vai ser subscrita pela Mesa da Assembleia.----------_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

