ACTA Nº 6/2010
--Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no
dia dezasseis de Setembro de dois mil e dez. -------------------------------------------------------Aos dezasseis dias do mês de Setembro de dois mil e dez, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, realizou-se a Sessão Extraordinária, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS: ------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Único - Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo Para Financiamento
da Obra Co-Financiada pelo FEDER, no Âmbito do INALTEJO - Projecto "Estrada
do Interior" - Análise e Aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências Duarte Trindade Mendes
Arsénio, Bloco de Esquerda e de Paula Alexandra Santos Malaquias, PS. -------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Presidente da Câmara
Municipal - Sérgio Carrinho; Vice-presidente - Francisco Matias; Vereação: Paulo
Queimado, Joaquim Garrido e João Lourenço. --------------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA-----------------------------------------Foi informado o Plenário sobre a entrada de justificação e pedido de substituição de
Duarte Arsénio, assim como da justificação pessoal e respectiva substituição, ao Senhor
Presidente da Assembleia, de Paula Malaquias.----------------------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE ELEITOS-----------------------------------Assim e na sequência do referidos pedidos de justificação o Deputado Duarte Arsénio
foi substituído por Maria Gourete Gonçalves Carrinho e a Deputada Paula Alexandra
por Anabela Morgado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPORTE DIGITAL--------------------------------------------

--Uma vez que há suporte digital apenas se farão referência às intervenções feitas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------ACTA Nº 5/2010----------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa colocou a Acta nº 5/2010, da Sessão Extraordinária de
Agosto à discussão e nada ocorrendo procedeu-se à votação, tendo a mesma sido
Aprovada por maioria de presenças e 5 (cinco) abstenções.--------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS----------------------------------------Ponto Único - Empréstimo Bancário de Médio e Longo Prazo Para Financiamento
da Obra Co-Financiada pelo FEDER, no Âmbito do INALTEJO - Projecto "Estrada
do Interior" - Análise e Aprovação----------------------------------------------------------------O assunto foi devidamente explicado pelo Senhor Presidente da Câmara que de
imediato colocou-se à disposição para eventuais questões (ficheiro 112).---------------------Intervindo o Senhor Deputado Joel Marques, PS, referiu que a bancada do Partido
Socialista se congratula com o projecto apresentado, no entanto recomenda à Câmara
Municipal que em futuros e idênticos projectos haja planeamento no que respeita ao
período de pagamento de modo a não sobrecarregar o endividamento resultante dos
fundos do empréstimo (ficheiro 112).----------------------------------------------------------------José Braz, CDU, afirmou que a sua bancada está de acordo com o procedimento e
espera que o tribunal de contas dê o seu aval (ficheiro 112).-----------------------------------Nada mais surgindo foi o referido ponto colocado à votação e Aprovado por maioria
de presenças e duas abstenções, e em minuta:-----------------------------------------------------“Assim por maioria de presenças, com 19 (dezanove) votos a favor e 2 (duas)
abstenções, a Assembleia Municipal Aprovou o Empréstimo Bancário de Médio e
Longo Prazo Para Financiamento da Obra Co-Financiada pelo FEDER, no Âmbito do
INALTEJO - Projecto "Estrada do Interior" .---------------------------------------------------

--Passou de seguida a Senhora Deputada Maria Gourete a apresentar em nome da
Bancada do Bloco de Esquerda o seguinte documento:---------------------------------------------------------------------------"DECLARAÇÃO DE VOTO---------------------------------------O Bloco de Esquerda quer deixar claro que se absteve na proposta de contracção do
empréstimo de médio/longo prazo proposto pelo executivo, pelas seguintes razões:-------1º Se votasse a favor estaríamos a ser cúmplices de uma gestão que consideramos
incorrecta em muitos aspectos, por parte, principalmente dos anteriores executivos e
que, sendo feita muitas vezes quase de improviso, levou a que a tesouraria se encontre
num beco sem saída, para não lhe chamar abismo. Não podemos concordar com
politicas incorrectas de utilização de verbas em algumas coisas, quando as mesmas se
destinavam a outras e agora faltam. Não podemos concordar com a politica que
consiste em tapar a cabeça deixando os pés de fora. Não podemos concordar com a
politica da "porreirice" e da alimentação de clientelas para garantir vitórias nas
eleições seguintes.--------------------------------------------------------------------------------------Temos consciência e condenamos com veemência a politica orçamental do governo
actual que em nome do Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC), e com a
conivência do PSD retirou cerca de 4% às autarquias, contribuindo dessa forma para
agravar ainda mais a já de si difícil situação económico/financeira do Município de
Chamusca, PS e PSD deveriam assumir mea culpa pelas dificuldades em que se
encontram as autarquias, só no distrito de Santarém os cortes atingiram mais de 5,5
milhões de euros, não contando com o aumento do IVA.---------------------------------------2º Conscientes de que mais um empréstimo virá contribuir para limitar ainda mais a
acção de quem vier a seguir, a divida a médio e longo prezo irá aumentar, não
queremos no entanto obstaculizar à realização de algumas obras que são essenciais

para resolver problemas das populações, não será pela nossa parte que haverá
quaisquer argumentos impeditivos da realização de tais obras.--------------------------------Chamusca, 16 de Setembro de 2010--------------------------------------------------------------A Deputada Municipal do Bloco de Esquerda em regime de substituição;----------------Maria Gourete Gonçalves Carrinho)"------------------------------------------------------------Os documentos de suporte da presente Sessão bem como os ficheiros áudio, como é
usual, ficam arquivados para eventuais consultas. -----------------------------------------------Nada mais havendo a tratar o Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a
presente Sessão Extraordinária desta Assembleia Municipal, pelo que se lavrou a
Presente Acta que, conjuntamente com os Senhores Presidente da Mesa e Segundo
Secretário, passo a assinar.-------------------------------------------------------------------------______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

