Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 12
Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal
de Alpiarça, realizada no dia trinta de Maio de 2003.
Aos trinta dias do mês de Maio do ano de dois mil e três reuniu, no Salão
da Junta de Freguesia de Alpiarça, a Assembleia Municipal de Alpiarça, com a
presença dos seguintes membros: Vera Lúcia Santos Noronha, Sónia Isabel
Sanfona Mendes, Maria Felicia Prudêncio Gameiro, Vasco Luís Pimenta
d’Aguiar, Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar, Manuel Luís Cruz Bárbara,
Anabela Leal Agostinho da Silva, Cláudia Cristina Favas Rodrigues, Maria
Leonor Tendeiro Ribeiro, Ricardo Manuel Arranzeiro Hipólito, Teresa Isabel
Claudino de Freitas, João Abílio Mourato Rosa, Cláudia Cristina Favas
Rodrigues, Vitória Maria L. F. Brito, em substituição de Isabel Maria Fernandes
Coelho e António da Conceição Moreira.
Ausentes os eleitos Maria Graciete Costa A. de Brito e Paulo Francisco
Espírito Santo.
A mesa foi constituída pela sua Presidente Vera Lúcia Santos Noronha e
pelos secretários Pedro Miguel Santiago Brás Gaspar e Maria Felícia
Prudêncio Gameiro.
A Presidente da Mesa iniciou a sessão às vinte e uma horas e quarenta e
seis minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Ponto Único – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL DO PROJECTO DE INVESTIMENTO DA
“MONLIZ” (UNIDADE DE CONGELAÇÃO DE LEGUMES).
O Presidente da Câmara esclareceu o motivo da sessão, designadamente
sobre o projecto de investimento a implementar em Alpiarça.
O eleito Ricardo Hipólito pediu esclarecimentos adicionais.
A eleita Sónia Sanfona disse congratular-se com o executivo camarário por
este projecto se implementar em Alpiarça.
O eleito Vasco d’ Aguiar referiu que se congratulava com a implementação
da empresa em Alpiarça e que deveriam ser garantidos postos de trabalho de
residentes e naturais de Alpiarça.
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O Presidente da Câmara esclareceu o eleito Vasco d’ Aguiar sobre o
assunto.
O eleito Ricardo Hipólito referiu que havia pouca informação, em questão
de salvaguardas para a autarquia.
O eleito Manuel Luís Bárbara disse estar de acordo com o projecto
apresentado e contesta o negativismo da posição da CDU.
O eleito Vasco d’ Aguiar, referiu que as suas informações serviam para
defender o projecto.
O eleito Ricardo Hipólito, referiu que não se estava a levantar obstáculos
ao projecto.
A eleita Sónia Sanfona referiu-se ao excesso de zelo por parte dos eleitos
da C.D.U. e referiu que, no passado, não foram estes que zelavam por
Alpiarça.
O Presidente da Câmara respondeu ao eleito Ricardo Hipólito, voltando a
dar esclarecimentos sobre o projecto.
O eleito Vasco d’ Aguiar referiu-se à intervenção do Presidente da Câmara.
O Presidente da Câmara respondeu ao eleito Vasco d’ Aguiar e vice-versa.
A eleita Cláudia Rodrigues interpelou o Presidente da Câmara sobre a
matéria, tendo este dado esclarecimento.
A eleita Vitória Brito colocou em duvida a figura de utilidade pública do
projecto.
O Presidente da Câmara deu esclarecimentos.
O eleito João Abílio Mourato, referiu que havia sempre prepotência da
parte da bancada do PS contra a CDU.
O Presidente da Câmara esclareceu o eleito João Abílio Mourato.
O eleito Vasco d’ Aguiar disse não perceber o Presidente da Câmara
quando se referiu a questões pessoais.
A Presidente da Mesa pediu à assembleia para se recompor e passou à
votação deste ponto, tendo o mesmo sido aprovado, por maioria, com nove
votos a favor e cinco abstenções.
PERÍODO DE DEPOIS DE ORDEM DO DIA
Concluída a Ordem do Dia, eram vinte e duas horas e trinta minutos, a
Presidente da Mesa colocou à aprovação a minuta da acta da sessão, para
efeitos de execução imediata da deliberação, a qual foi aprovada por maioria
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com nove votos a favor e três abstenções, registando-se duas ausências da
sala da assembleia.
Nada mais havendo para tratar, foi pela Presidente da Mesa encerrada a
sessão, da qual para constar se redigiu a presente acta, que vai pelos
membros da Mesa ser assinada.
Presidente: _________________________________________________
1.º Secretário: _________________________________________________
2.º Secretário: _________________________________________________

/O.C.
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