ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18-10-2013

No dia dezoito de Outubro de dois mil e treze, na sala de sessões do edifício dos Paços do Concelho
da vila de Proença-a-Nova, reuniu em sessão extraordinária a Assembleia Municipal do concelho.-----

Termo de Abertura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezasseis horas e trinta minutos o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos
da sessão da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------Efetuada a chamada, verificou-se a ausência dos Deputados Marcolino Farinha Jorge e Jorge Manuel
dos Santos Jacinto. A justificação destas faltas foi aceite pelo Presidente da mesa.-------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.---------------------------------

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado André Março saudou todos os membros que integram a nova Assembleia e deu boas
vindas aos novos eleitos. Fez votos que se mantenha o bom clima que coexistiu nos anteriores
mandatos, desejando que o combate entre as diferentes bancadas seja o mais aberto possível.--------Num quadro de menos recursos, com reduções substanciais das transferências para os municípios,
fez um apelo ao trabalho em conjunto tomando em linha de conta todas as propostas, desde que
construtivas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saudou também os membros da Mesa e recomendou que prevaleça a flexibilidade de modo a
garantir maior fluidez e interação.----------------------------------------------------------------------------------------Dirigiu votos bom trabalho ao Executivo Municipal, de modo especial ao novo vereador Jorge Tomé.O deputado Francisco Grácio saudou a Mesa da Assembleia, o Executivo Camarário e os distintos
colegas Deputados Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------Passados vários anos em que não participou neste Órgão, espera poder colaborar na procura das
melhores soluções para o desenvolvimento do Concelho. Prometeu dar o melhor de si na defesa dos
interesses do Concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------Sublinhou ainda que, em conjunto com os seus colegas de bancada irão procurar apresentar, de
forma democrática, propostas e soluções profícuas para o bem do nosso Concelho.------------------------

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Compromisso plurianual - “Aquisição de gasóleo Rodoviário” e “Aquisição de materiais de
construção”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aproveitando o momento, o Presidente da Câmara saudou os novos deputados e desejou um debate
que conduza a consensos para encontrar as melhores soluções para o concelho independentemente
das questões ideológicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao tema em apreciação esclareceu que se trata de despesas plurianuais que passam
de um ano económico para outro.----------------------------------------------------------------------------------------Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------2. Compromissos Plurianuais - Delegação de Competências -----------------------------------------------------O Presidente da Câmara referiu que se trata de facilitar e conceder uma autorização prévia genérica
de assunção de compromissos plurianuais por parte da Câmara e que em todas as sessões se fará um
ponto de situação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Eleição de representantes da Assembleia Municipal -----------------------------------------------------------Antes do início da sessão, os representantes das bancadas partidárias acordaram nos nomes a propor
a votação para os diferentes órgãos em questão.---------------------------------------------------------------------a) Presidente de Junta de Freguesia para a Assembleia Distrital de Castelo Branco ----------------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade, com dezassete votos, os
seguintes representantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Joaquim Farinha - Presidente de junta da União de freguesias de Sobreira Formosa e Alvito
da Beira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suplente: Jorge Cardoso - Presidente de junta da União de freguesias de Proença-a-Nova e Peral.-----b) Presidente de Junta de Freguesia e do substituto como delegado aos Congressos da Associação
Nacional de Municípios Portugueses------------------------------------------------------------------------------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade, com dezassete votos, os
seguintes representantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Jorge Cardoso - Presidente de junta da União de freguesias de Proença-a-Nova e Peral-------Suplente: Joaquim Farinha - Presidente de junta da União de freguesias de Sobreira Formosa e Alvito
da Beira--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Concelho Cinegético Municipal e da
Conservação da fauna Municipal ----------------------------------------------------------------------------------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade, com dezassete votos, os
seguintes representantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Paulo Cardoso – Presidente de Junta de Freguesia de S. Pedro do Esteval--------------------------Suplente: Jorge Cardoso - Presidente de junta da União de freguesias de Proença-a-Nova e Peral------d) Presidente de Junta de Freguesia para a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra
incêndios------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade, com dezassete votos, os
seguintes representantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Jorge Cardoso - Presidente de junta da União de freguesias de Proença-a-Nova e Peral--------Suplente: Carlos Gonçalves – Presidente da Junta de freguesia de Montes da senhora--------------------e) Presidente de Junta de Freguesia que irá compor o Concelho Municipal de Educação----------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade com dezassete votos os
seguintes representantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Carlos Gonçalves - Presidente da Junta de freguesia de Montes da senhora-------------------------

Suplente: Paulo Cardoso – Presidente da Junta de freguesia de S. Pedro do Esteval------------------------f) Representante da Assembleia Municipal para integrar o Conselho da Comunidade do
Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Sul---------------------------------------------------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade, com dezassete votos, os
seguintes representantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Deputado - João Lopes--------------------------------------------------------------------------------------------Suplente: Deputado - António Cardoso----------------------------------------------------------------------------------g) Representantes da Assembleia Municipal para integrarem a Assembleia Intermunicipal da
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa---------------------------------------------------------------------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade, com treze votos do colégio
eleitoral constituído pelos membros da Assembleia Municipal eleitos diretamente, os seguintes
representantes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Deputado – Vítor Bairrada------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Deputado – José António Tavares Branco--------------------------------------------------------------------Suplente: Deputado – Francisco Grácio----------------------------------------------------------------------------------h) Representante para integrar a Comissão de Acompanhamento para a revisão de Plano Diretor
Municipal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade com dezassete votos os
seguintes representantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Deputado – António Gil----------------------------------------------------------------------------------------Suplente: Deputado – Fernando Martins--------------------------------------------------------------------------------i) Representante dos interesses dos utentes para a Comissão Concelhia de Saúde------------------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade com dezassete votos os
seguintes representantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------Efetivo: Deputada – Paula Sequeira--------------------------------------------------------------------------------------Suplente: Deputada – Cristina Catarino----------------------------------------------------------------------------------j) Representantes para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova--------------Feita a votação por escrutínio secreto, foram eleitos por unanimidade com dezassete votos os
seguintes representantes:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Virgílio da Mata – Padre----------------------------------------------------------------------------------------------------- Sandra Pires – Educadora de Infância----------------------------------------------------------------------------------- Fátima Pedro – Professora de 1º Ciclo do Ensino Básico------------------------------------------------------------ Luzia Romanini – Psicóloga-------------------------------------------------------------------------------------------------

III. INTERVENÇÕES DO PÚBLICO
Não houve qualquer intervenção do público presente.-------------------------------------------------------------No final da sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta por unanimidade com
dezassete votos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

