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Ata número um de dois mil e catorze 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, reuniu a assembleia municipal 

em sessão ordinária no auditório municipal, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------- 

Ponto um: Período de antes da ordem do dia; ---------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Apreciação da informação escrita pelo sr. Presidente da câmara acerca da 

atividade municipal, situação financeira e processos judiciais pendentes (artigo 25º, n.º 2, 

alínea c);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto três: Regulamento Municipal de atribuição de bolsas de estudo-proposta de aprovação 

da alteração; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro: Regulamento municipal “ Ateliers (re)Viver”- proposta de aprovação;------------ 

Ponto cinco: Regulamento municipal “Viver mais, viver melhor”- ”- proposta de aprovação;-- 

Ponto seis: Regulamento municipal do piquete de pequenas reparações do município de 

Mesão Frio- proposta de aprovação de alteração; ------------------------------------------------------ 

Ponto sete: Postura de trânsito da vila de Mesão Frio- proposta de aprovação da versão final; - 

Ponto oito: Moção de defesa dos doentes oncológicos - tomar conhecimento; -------------------- 

Ponto nove: Plano de saneamento financeiro - relatório semestral de acompanhamento da 

execução- tomar conhecimento; --------------------------------------------------------------------------  

Ponto dez: Relatório anual de atividades e avaliação de 2013 da CPCJ- comissão de proteção 

de crianças e jovens de Mesão Frio( nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 18.º da lei n.º 

147/99 de 1 de Setembro)- tomada de conhecimento;-------------------------------------------------  

Ponto onze: Eleição do representante de junta de freguesia para o concelho municipal de 

educação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto doze: Período aberto ao público;------------------------------------------------------------------ 

Presentes os senhores, Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda, Presidente da 

Assembleia Municipal, que, nesta qualidade, abriu a reunião às vinte e uma horas e quinze 

minutos, Anabela Valério Marrafa de Macedo, 1.ª secretária, (PS), José da Fonseca Alves, 

Maria Teresa Freitas Alves Lúcio, Bruno Miguel Monteiro de Carvalho, Cristina Perpetua 

Martins de Oliveira Barros, Lisa Maria de Oliveira Martins e Eduardo Pereira Carvalho 

Sampaio (PPD/PSD).--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Faltas injustificadas: Pedro Miguel Alves Poças, Carlos Manuel Pombo Soares Silva, Paulo 

Jorge da Lacerda Cabral das Neves Lopes, Luís Miguel Silva Marques, Marco Aurélio 

Correia de Araújo Ferro, Carlos Alberto Esteves Miranda, André Filipe Miranda Monteiro, 

José Eduardo Branco dos Santos, Francisco Guedes Moreira, António César Vicente Nunes, 

Vítor Miguel Barros da Fonseca, Manuel Fernando Mesquita Correia (PS).----------------------- 

Falta justificada: A senhora Sílvia Andreia Duarte Pereira Correia, não esteve presente tendo 

sido substituída por Cristina Perpétua Martins de Oliveira Barros.---------------------------------- 

Presentes os senhores, Alberto Monteiro Pereira, Presidente da Câmara Municipal, Paulo 

Jorge Peres Teixeira da Silva, Cristina Isabel de Almeida Guedes Major (P.S.), António José 

Rodrigues Teixeira, Marco António Peres Teixeira da Silva (P.S.D) vereadores. --------- ------- 

O sr. presidente da AM constatando o facto de estarem presentes apenas oito elementos num 

total de vinte, concluiu não haver quórum para a realização da reunião. Possibilitou 

intervenções aos presentes. Assim o sr. Sampaio interpelou o sr. presidente no sentido de, 

constando-se que o dia vinte e oito seria o último dia deste mês para a realização da reunião 

da AM em fevereiro, poderia existir alguma ilegalidade pelo facto de não se poder realizar. O 

sr. presidente referiu desconhecer tal possibilidade. A srª Lisa referiu que a AM deveria 

defender os interesses dos munícipes, no entanto pelas ausências constatadas, que 

inviabilizaram a realização da reunião, referiu que não estava expressa a defesa de tais 

interesses. O sr. Sampaio informou que recebeu uma carta do sr. Carlos Pombo e desconhecia 

da possibilidade de um elemento da AM convocar uma reunião extraordinária da AM, no 

entanto foi esclarecido pelo sr. presidente da AM que tal situação está contemplada na lei. O 

sr. Sampaio referiu ainda que os fundamentos eram mentirosos. De seguida o presidente da 

AM referiu o seguinte: “ Quando o exercício da atividade política começa a rondar os limites 

do exercício da democracia e se espalha por sítios dos mais esconsos temos tendência a rever 

o nosso percurso e as nossas companhias. Daqui a dias será feito o balanço final e ao fazer a 

contabilidade verei com quantos cometi o escrúpulo de me enganar. No meio destas 

incidências não me sinto mal. Valha-me isso! Sinto-me apenas e muito um desalinhado, com 

aprumo porque vertebrado. Dá sentido à minha vida ser solidário e estar junto de outros 

desalinhados, perseguidos ou ofendidos. Maltratados ou de alguma forma espoliados. Dos que 

se sentem indefesos ou vulneráveis lidando com as diretrizes de pequenos tiranetes, com um 

umbigo do tamanho do mundo. Mas pior, pior é o pequeno grupelho de saltimbancos que 
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gravitam e pululam à sua volta, sempre tentando agarrar-se às abas da mesa à procura do céu 

feito prato e das estrelas de migalhas. Aconteça o que acontecer na próxima quarta feira, eu 

vou continuar por aí. Presentando. De verbe em riste. Quero pertencer ao escol daqueles que 

não se vergaram. A outra história que me interessa é passar à história como médico da Rede. 

Profissional de mão cheia em urbe pequena. Nada do que agora por aqui se passa constitui 

azedume ou sensação de perda. Em rigor, nada é comparável em tristeza, sofrimento ou pesar 

ao momento em que perco um dos meus doentes, tantas vezes já um amigo. Continuamos pois 

o nosso caminho e sempre que possível, continuemos a fazer política com afetos.”-------------- 

No momento em que o sr. presidente da AM iniciou a leitura do documento cujo conteúdo 

está transcrito nesta ata, o sr. Presidente da CM, Alberto Monteiro Pereira e os srs. Vereadores 

Paulo Jorge Peres Teixeira da Silva e Cristina Isabel de Almeida Guedes Major (P.S.) 

abandonaram a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O sr. Presidente da AM informou que se vai realizar uma palestra no próximo dia nove de 

março, pelas quinze horas e trinta minutos, no auditório da adega cooperativa de Mesão Frio, 

subordinada ao tema: Igualdade, trabalho e vida familiar, da responsabilidade da professora 

drª Maria João Silva do politécnico do Porto.----------------------------------------------------------- 

O sr. presidente da AM agendou a próxima reunião ordinária para o dia catorze de março 

pelas vinte e uma horas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada por unanimidade a minuta da reunião, sendo, 

de seguida, encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas.---------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia ____________________________________ 

  (Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda) 

A 1.ª secretária ____________________________________ 

  (Anabela Valério Marrafa Macedo) 

O 2.º secretário ____________________________________ 

  (Pedro Miguel Alves Poças) 

 

 

 


