
 

 

                                                                                                                                                           
 

 
 

 

                                                                 Ata  da Primeira Reunião de Funcionamento da                                             

                                                                 Assembleia Municipal do Concelho de Figueira  

                                                                  de Castelo Rodrigo, realizada no dia 17 outubro            

                                                                           de dois mil e vinte e um 

 

--------Aos dezassete dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, no Auditório do Pavilhão 

dos Desportos de Figueira de Castelo Rodrigo, teve lugar a Primeira Reunião de Funcionamento da 

Assembleia Municipal, a qual se realizou após o ato de instalação da Assembleia Municipal, nos termos 

do n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º169/99 de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 

5-A/2002, de 11 de janeiro e n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na observância do disposto no artigo 2.º 

do Regimento da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo mantido em vigor, a cidadã 

que encabeçou a lista mais votada, Sandra Monique Beato Pereira, que começou por presidir e dirigir 

os trabalhos da Primeira Reunião de Funcionamento da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo 

Rodrigo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Procedeu-se à chamada dos membros já investidos nas suas funções, não se tendo verificado 

nenhuma ausência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------De seguida foi apresentada a ordem de trabalhos a qual tinha um ponto único:--------------------------

------ - Eleição da Mesa da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo para o Quadriénio 

2021/2025.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Foi presente à Mesa apenas a Lista A, apresentada pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata, 

composta pelos cidadãos eleitos a seguir indicados: --------------------------------------------------------------------------

------ - Presidente da Mesa: Sandra Monique Beato Pereira;------------------------------------------------------------------

------ - Primeira Secretária: Mónica Isabel da Costa Marques;----------------------------------------------------------------

------ - Segundo Secretário: Rui Miguel Marques Inácio.-------------------------------------------------------------------------

------A votação foi realizada por escrutínio secreto, tendo sido deliberado por maioria dos cidadãos 

eleitos o seguinte resultado:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- - Número de Votantes: vinte e cinco;--------------------------------------------------------------------------------------------

----- - Número de Votos na lista A: dezassete;---------------------------------------------------------------------------------------

----- - Número de Votos em Branco: oito;---------------------------------------------------------------------------------------------

--------Após se ter realizado o ato eleitoral foi declarada como vencedora a Lista A apresentada pelo 

PPD/PSD - Partido Social Democrata com a composição já referida.---------------------------------------------------- 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

--------Na sequência do ato eleitoral foram os membros designados e eleitos para a mesa 

convidados a se sentarem na mesa dos trabalhos, sendo que após a Presidente da mesa eleita 

proferiu umas breves palavras aos presentes, que a seguir se transcreve, dizendo que “gostaria de 

partilhar convosco que é, para mim, uma grande honra e responsabilidade tomar posse hoje como 

Presidente da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo.----------------------------------------------- 

--------Honra que sinto ainda mais, pelo facto de o poder fazer perante todos os que hoje aqui 

quiseram, com o seu testemunho, valorizar tão importante ato para o nosso concelho.-------------------- 

--------Em meu nome pessoal e em nome do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, o meu 

sincero e sentido Bem hajam.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Saúdo neste momento todos aqueles que hoje tomaram posse, extensivo a todos os 

presidentes de Junta de Freguesia, desejando que o mandato que agora iniciamos se venha a 

revelar profícuo para todos, valorizando o nosso concelho.------------------------------------------------------------ 

--------Não podia deixar de endereçar um cumprimento especial ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de quem muito, eu e todos os figueirenses, esperam no exercício das suas funções 

procurando potenciar o concelho e, desde já, manifesto a minha inteira disponibilidade e 

empenhamento numa cooperação leal, empenhada e frutuosa.--------------------------------------------------- 

--------Num tempo de sérias dificuldades, como é aquele em que vivemos, são grandes as 

responsabilidades que impendem sobre todos nós.------------------------------------------------------------------------ 

--------No respeito pelas diferenças e pelo debate de ideias, aquilo que se exige aos que 

democraticamente foram escolhidos é que deixem de lado as questões acessórias, as divisões 

estéreis e muitas vezes fabricadas e as querelas que pouco ou nada estão relacionados com a 

resolução de problemas e com o encontrar de soluções.--------------------------------------------------------------- 

--------Num momento de muitas preocupações, em que há tanta coisa para fazer e por fazer, os 

figueirenses gostariam certamente de perceber que estamos todos, sem exceção, dispostos a unir 

esforços para levar o concelho a prosperar.---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ninguém está dispensado de contribuir para o engrandecimento do nosso concelho.------------- 

--------Estou certa que teremos orgulho no concelho que pretendemos desenvolver e projetar.---------- 

--------O cidadão, cada um de vós, sois a razão da existência da nossa Autarquia Local e dos órgãos 

que compõe a mesma. Por isso mesmo, o serviço que vos prestaremos deve refletir o respeito que 

vocês nos merecem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Estou certa que em conjunto abriremos um novo ciclo de cidadania em prol do nosso 

concelho e para o qual todos desejamos um futuro melhor.----------------------------------------------------------- 

--------Acarinhando os mais idosos, protegendo os mais desfavorecidos e dando razões de futuro e 

de segurança aos mais jovens.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------No nosso concelho não poderão existir figueirenses de primeira ou de segunda. O nosso futuro 

depende, em primeiro lugar desta harmonia, da partilha, da solidariedade, do sentido de 

afirmação territorial do nosso espaço e identidade.----------------------------------------------------------------------- 

--------Estou certa que vamos aumentar de forma significativa a nossa autoestima e promover o 

orgulho e a alma figueirense.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

--------Pela minha parte, estou profunda e absolutamente convicta, que a nossa vontade e a nossa 

determinação é de uma força que nada nem ninguém consegue ou conseguirá demover.----------------- 

--------De que a nossa esperança é muito mais forte que qualquer desistência e que a nossa ambição e 

força superam qualquer esmorecimento.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Saibamos ser resilientes, humildes e unidos, tenhamos orgulho no que somos e no que queremos 

ser e se assim for nos próximos quatro anos iremos trilhar o caminho certo para estimular o nosso 

concelho. Será o caminho para fazer de Figueira de Castelo Rodrigo um concelho mais moderno, mais 

equilibrado, mais justo e mais solidário e onde todos tenham oportunidade para serem felizes e 

desenvolver-se, porque só assim podemos construir um concelho líder.------------------------------------------------ 

--------É por Figueira de Castelo Rodrigo e para Figueira de Castelo Rodrigo que aqui estamos.”-------------

--------Seguidamente, pela Senhora Presidente da Mesa foi proposto que a ata da presente reunião 

fosse aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. A Assembleia deliberou por unanimidade 

dos cidadãos eleitos a sua aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou 

encerrada a reunião, quando eram dezassete horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, 

que vai ser assinada por mim, Lucília de Jesus Patrício Velho, Assistente Técnica da Câmara Municipal, 

para o efeito designado, que a secretariei e redigi, e pela Senhora Presidente da Mesa da Assembleia 

eleita, Sandra Monique Beato Pereira.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                


