Assembleia Municipal de Alpiarça

ACTA N.º 4
Acta da Assembleia Municipal de Alpiarça, realizada no dia
24 de Abril de 2006.
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e seis, pelas
vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu em sessão extraordinária, no ginásio
auxiliar do Clube Desportivo “Os Águias” , a Assembleia Municipal de Alpiarça,
com a presença dos seguintes membros: Vera Lúcia Santos Noronha, José
Miguel Neves Teixeira de Carvalho, Vitória Maria de Faria Brito, Paulo
Francisco M. Espírito Santo, João Pedro Antunes Osório, João Manuel Jesus
de Brito, Anabela Feliciano Costa, Maria Leonor Covão T. Ribeiro, Inês da
Nóbrega Aguiar, Fernando Manuel Pereira Neves Ramalho, Celestino Tomás
Pereira Brasileiro, Maria de Fátima Pedro Carvalho G. Rodrigues, Carlos
Alberto das Neves Cotrim, José João Marques Pais, Carla Margarida Costa
Alves Raposo e Francisco Sá Pereira.
A Presidente da Mesa deu inicio à sessão, saudando todos os presentes
e particularmente os membros da Assembleia Municipal do Futuro e, explicitou
os motivos que levaram à realização desta sessão extraordinária.
Seguidamente a Presidente da mesa interveio proferindo um discurso
alusivo à data. Seguiram-se as intervenções dos membros: João de Brito pela
bancada do PSD, José Miguel Carvalho em nome da bancada da CDU e Paulo
Espirito Santo pela bancada do PS. Os discursos serão anexos à acta.
A Presidente da mesa deu então inicio à Assembleia

Municipal do

Futuro, composta unicamente por crianças do nosso Concelho.
Passou-se à eleição da mesa. A bancada Nacional propôs que a mesa
da Assembleia Municipal do Futuro ficasse com a seguinte constituição:
Presidente da mesa – Luisa Condeço
Primeiro Secretário – Duarte Braz
Segundo Secretário – Pedro Noronha
O membro Alexandre, da bancada da Freguesia, pediu a palavra para
dizer que a sua bancada concordava com a referida proposta de lista.
Interveio o membro Iuri, da bancada Municipal, concordando também
com a proposta.
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A Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a proposta
apresentada pela bancada Nacional, que foi aprovada por unanimidade.
Depois dos membros ocuparem os seus lugares na mesa da Assembleia
do Futuro, a Presidente, Luisa Condeço, pediu a todos que assinassem a
folha de presenças.
A Presidente da mesa, Luisa Condeço, saudando todos os eleitos, deu
inicio à primeira sessão da Assembleia Municipal do Futuro, dando
cumprimento ao ponto único da ordem de trabalhos: “O Ambiente do Futuro no
Concelho de Alpiarça”.
Seguiram-se as intervenções: menina Jennifer, da bancada Nacional;
menina Vitória, da bancada da Freguesia; menino Gonçalo, da bancada
Municipal; menina Andreia da bancada Nacional; menina Linda da bancada da
Freguesia e da menina Mariana da bancada Municipal. Os membros
debateram e reforçaram a necessidade de preservar o Ambiente do Concelho
de Alpiarça. As intervenções seguem em anexo.
A Presidente da mesa, Luisa Condeço, agradeceu a todos os
intervenientes dizendo que este tema nunca será suficientemente debatido,
mas que serviu para mostrar a preocupação com a terra onde vivemos, que
desejamos ajudar a construir, a melhorar e a preservar.
A mesa da Assembleia do Futuro apresentou uma proposta (anexo), que
colocou à votação. Foi aprovada por unanimidade.
Passou-se à leitura e aprovação da minuta da acta. Foi aprovada por
unanimidade.
A presidente da mesa da Assembleia do Futuro terminou a sessão
extraordinária com um Viva ao Ambiente, à Liberdade e à Democracia
conquistada.
Viva o 25 de Abril
Viva Alpiarça
A Presidente da Assembleia Municipal, Vera Noronha, deu a palavra ao
Senhor Presidente da Câmara Municipal, que fez uma intervenção dirigida às
crianças da Assembleia do Futuro, utilizando uma linguagem pedagógica,
explicando como se vivia antes do 25 de Abril de 1974. O discurso segue em
anexo.
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A Presidente da Assembleia Municipal agradeceu mais uma vez a todos
os membros da Assembleia Municipal do Futuro, que deram uma lição de
civismo e saber estar.
Nada mais havendo a tratar, foi pela Presidente da Mesa encerrada a
sessão da qual se redigiu a presente acta, que vai ser assinada pelos membros
da mesa.

Presidente:______________________________
1º Secretário ____________________________
2º Secretário _______________________________
.
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