ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO

ATA N.º 9
MANDATO 2013/2017

Aos quatro dias do mês de julho do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma
horas, no Centro Cultural de Alfena, realizou-se a segunda reunião da sessão
Ordinária da Assembleia Municipal de Valongo de vinte e sete de junho do
ano dois mil e catorze, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3. DISCUTIR E VOTAR PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE: -3.1. -------------------------------------------------------------------------------------------------3.2. -------------------------------------------------------------------------------------------------4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------5. Parecer sobre o Projeto de Lei n.º 584/XII – Criação da freguesia de
Campo, concelho de Valongo, distrito do Porto. ---------------------------------------6. Parecer sobre o Projeto de Lei n.º 585/XII – Criação da freguesia de
Sobrado, concelho de Valongo, distrito do Porto. -------------------------------------7. Período depois da ordem do dia. -------------------------------------------------------Estavam presentes vinte e nove elementos, cujos nomes constam da lista de
presenças com as respetivas rubricas. Presentes, também, o Senhor
Presidente da Câmara José Manuel Pereira Ribeiro, os Senhores Vereadores
Orlando Gaspar Rodrigues, João Paulo Rodrigues Baltazar, Hélio Fernando
da Silva Rebelo e César Augusto de Oliveira Ferreira. ------------------------------Verifica-se a substituição ao abrigo do art.º 78º da lei 169/99, de 18 de
Setembro, alterada e republicada pela lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dos
Membros da Assembleia Municipal Albino da Silva Martins Poças, César
Augusto de Oliveira Ferreira, Fernando Silva Teixeira, Henrique Jorge
Campos Cunha, Nuno Miguel Borges Pinheiro Cardoso, Rosa Maria Sousa
Martins Rocha e Sónia Alexandra Ferreira da Silva e Sousa, tendo sido
substituídos, respetivamente, por Paulo Fernando Pires Basto, Cátia Andreia
Campos Teles, Helena Isabel Coelho dos Santos, José Eduardo Brandão
Pereira, José Eduardo Coelho Abreu, Susana Leal de Barros e Gabriel da
Rocha Tomás. -----------------------------------------------------------------------------------
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Verificou-se a falta do Presidente de Junta da Freguesia de Valongo, Ivo Vale
das Neves e do Membro José Joaquim Alves Nora tendo, ambos,
apresentado justificação. --------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu
início à reunião. --------------------------------------------------------------------------------O Senhor Primeiro Secretário Joaquim Jerónimo Pereira procedeu à
chamada dos Membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu
conhecimento de um pedido do Membro da Assembleia Municipal de
Valongo, do Grupo Municipal da CDU, César Augusto de Oliveira Ferreira, a
solicitar a suspensão de mandato por um período de trinta e cinco dias com
início no dia dois de julho de 2014.--------------------------------------------------------De seguida colocou à discussão o ponto 5. Parecer sobre o Projeto de Lei
n.º 584/XII – Criação da freguesia de Campo, concelho de Valongo,
distrito do Porto, não se tendo verificado intervenções relativamente a este
assunto foi colocado à votação e aprovado por unanimidade. ------------------Colocou seguidamente à discussão o ponto 6. Parecer sobre o Projeto de
Lei n.º 585/XII – Criação da freguesia de Sobrado, concelho de Valongo,
distrito do Porto. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal da CDU, Adelino Joaquim
Machado Soares, disse que por imposição do Governo foi criada a União
das Freguesias de Campo e Sobrado e, por unanimidade de todos os
partidos, no anterior mandato sempre se entendeu que isso não era
aceitável, posição que atualmente se mantém, e o que está em causa é a
reposição das freguesias tal como existiam anteriormente, a freguesia de
Campo e a freguesia de Sobrado. ---------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro,
colocou à votação o ponto 6. Parecer sobre o Projeto de Lei n.º 585/XII –
Criação da freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, distrito do
Porto, sendo aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------De seguida colocou à discussão o ponto 7. Período depois da ordem do
dia, colocando à votação a admissão das Moções anexas à presente ata
como Doc.1 e Doc.2 sendo admitidas por unanimidade. ------------------------Seguidamente colocou à votação a admissão os Votos de Louvor e
Congratulação anexos à presente ata como Doc.3, Doc.4, Doc.5, Doc.6,
Doc.7 e Doc.8, sendo admitidos por unanimidade. -------------------------------Colocou à votação a admissão do Voto de Pesar anexo à presente ata como
Doc.9, sendo admitido por unanimidade. --------------------------------------------2
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Seguidamente colocou à votação a Proposta de Recomendação anexa à
presente ata como Doc.10, sendo admitida por unanimidade. -----------------Pelo Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro,
foi colocada à discussão a Moção – “Cortar na educação é afundar o país”
- anexa à presente ata como Doc.1, não se tendo verificado intervenções foi
colocada à votação e aprovada por maioria, verificando-se a seguinte
votação: ------------------------------------------------------------------------------------------Votos a favor: 18 votos a favor, sendo: 11 votos do Grupo Municipal do PS,
3 votos do Grupo Municipal da CDU, 1 voto do Grupo Municipal do BE, 1 voto
do grupo Municipal do CDS/PP, 1 voto do Presidente de Junta de Freguesia
de Alfena, Arnaldo Pinto Soares e 1 voto do Presidente de Junta da
Freguesia de Campo e Sobrado, Alfredo Costa Sousa. -----------------------------Abstenções: 11 abstenções, sendo: 10 abstenções do Grupo Municipal do
PSD/PPM e 1 abstenção do Presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde,
Luís Miguel Mendes Ramalho. -------------------------------------------------------------De seguida colocou à discussão a Moção – “Por finanças municipais que
sirvam as populações – Pela autonomia e responsabilidade do poder
local” - anexa à presente ata como Doc.2, não se tendo verificado
intervenções foi colocada à votação e aprovada por unanimidade. --------------Colocou seguidamente à discussão os Votos de Louvor e Congratulação,
não se tendo verificado intervenções colocou à votação, tendo se verificado
as seguintes votações: ------------------------------------------------------------------------ Voto de Louvor – “À Associação Desportiva de Valongo” - anexo à
presente como Doc.3, aprovado por unanimidade. --------------------------------- Voto de Congratulação – “À Associação Desportiva de Valongo” anexo à presente como Doc.4, aprovado por unanimidade. --------------------- Voto de Louvor – “À Associação Desportiva de Valongo” - anexo à
presente como Doc.5, aprovado por unanimidade. --------------------------------- Voto de Louvor – “À Associação Desportiva de Valongo” - anexo à
presente como Doc.6, aprovado por unanimidade. --------------------------------- Voto de Louvor – “Ao Ermesinde Sport Clube 1936 e CPN Clube de
Propaganda da Natação” - anexo à presente como Doc.7, aprovado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- Voto de Congratulação – “À Unidade de Saúde Familiar de Valongo” –
anexo à presente ata como Doc.8, aprovado por unanimidade. ---------------Pelo Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro,
de seguida foi colocada à discussão a Proposta de Recomendação – “Sítio
Valongo – Rede Natura 2000”, anexa à presente ata como Doc.10, não se
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tendo verificado intervenções foi colocado à votação e aprovado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------Colocou seguidamente à discussão o Voto de Pesar – “Pelo falecimento
do Presidente da Junta da Freguesia de Padronelo, Amarante, Dirigente
da ANAFRE, Dr. Joaquim Cândido Moreira”, anexo à presente ata como
Doc.9, não se tendo verificado intervenções foi colocado à votação e
aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------De seguida deu a palavra aos Membros que pretendessem intervir. ------------A Senhora Membro, do Grupo Municipal do PSD/PPM, Paula Cristina da
Silva Moreira, começou por dizer que em relação aos comentários do
Presidente da Câmara sobre a intervenção dela na última reunião, pretendia
apresentar um Requerimento relativamente às situações que ocorreram no
Pavilhão Gimnodesportivo de Sobrado, bem como, e caso tenha sido
apresentada queixa à Polícia, cópia da mesma. --------------------------------------Questionou de seguida se existe regulamento de funcionamento do Pavilhão
Gimnodesportivo de Sobrado e do Pavilhão Indoor Soccer Municipal de
Sobrado e, em caso afirmativo solicitou uma cópia. Questionou a existência
de planos de emergência, e plantas, solicitando cópia dos mesmos. -----------Terminou perguntando se o executivo tomou, ou pretende tomar diligências
para evitar este tipo de situações anómalas e garantir um serviço de
qualidade ao nível da segurança dos seus utilizadores, das instalações e
respetivos equipamentos. -------------------------------------------------------------------De seguida entregou à Mesa um Documento que se anexa à presente ata
como Doc.11. -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alfena, Arnaldo Pinto
Soares, disse que pretendia fazer referência ao um conjunto de situações
que pensa ser importantes não só para Alfena como para o concelho. ---------Em primeiro a Plataforma Logística, sobre a qual estão todos ansiosos, no
concelho e arredores, que ela avance e que o investimento se concretize,
pois é necessário haver crescimento e investimento para criar riqueza e
postos de trabalho, bem como registou com agrado a intervenção, sobre o
assunto, na última reunião de Câmara de todas as forças políticas de forma a
criar um consenso para que o projeto avance. ----------------------------------------Em segundo lugar a proposta de alteração ao orçamento e grandes opções
do plano presente à última reunião de Câmara, sobre a qual ficou muito triste
dado que o pouco que Alfena tinha era-lhe retirado e, ainda mais, quando viu
a alteração e não tinha tido conhecimento prévio da mesma. ----------------------
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Terminou dizendo que foi com enorme prazer que a Assembleia Municipal
tenha estado em Alfena, mas o que ouviu ao longo da semana não abona
nada a favor da Assembleia, pois não se falou dos problemas das pessoas,
não se falou das dificuldades em que as pessoas vivem, não se falou da
concretização de projetos, não se falou na melhoria da qualidade de vida da
população, mas sim lavou-se roupa suja, falou-se daquilo que não interessa,
fez-se política baixa, e não é isso que se espera do poder local, que se
caracteriza pela proximidade à população. ---------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Celestino Marques Neves,
disse que gostaria de anunciar uma iniciativa no próximo dia doze, sábado,
às vinte e uma horas, no Centro Cultural de Alfena, uma sessão pública
sobre o PDM de Valongo, que para além da Comissão Organizadora conta
com a Associação Al-Henna, a Associação coragem de Mudar e um grupo
informal chamado Nove de Paus e com a presença do Professor Paulo
Morais. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ermesinde, Luis Miguel
Mendes Ramalho, disse que Ermesinde no próximo dia treze de julho
comemora o vigésimo quarto aniversário da sua elevação à categoria de
cidade, e aproveitava a oportunidade para convidar todos os Membros da
Assembleia, e público em geral, a participar nas comemorações que
começam a seis de julho e terminam na noite de doze para treze de julho. ---O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Manuel Pereira Ribeiro,
disse que o Município está perto de conseguir algo muito importante não só
para a Alfena mas para o Concelho de Valongo, que aquele que é o maior
investimento privado, cinquenta e quatro milhões de euros, centenas de
postos de trabalho, uma empresa cotada na bolsa, respeitada, e que trará
visibilidade ao concelho. ---------------------------------------------------------------------Disse de seguida que se trata de um tipo de investimento que não só cria
emprego, como tem um efeito positivo na restauração, habitação e outras
atividades que serão atraídas. -------------------------------------------------------------Disse de seguida que não é fácil governar o Município, mas o Presidente da
Junta de Alfena sabe que quando é necessário colaborar estão abertos ao
diálogo, e está convencido que vão conseguir fazer aquilo que têm para
fazer, tem havido diálogo com todos os Presidentes de Junta e abertura por
parte do município para resolver os problemas. ---------------------------------------Felicitou, de seguida, Ermesinde na pessoa do Presidente da Junta, e
agradeceu o convite, e informou que durante o período das comemorações
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da elevação de Ermesinde a cidade decorre a Feira do Livro e das Artes no
Fórum Cultural de Ermesinde e apelava a todos para que se dirijam a
Ermesinde entre o dia seis e treze e julho. ----------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro,
colocou à votação a aprovação em Minuta dos pontos 5 e 6, sendo aprovado
por unanimidade, dando de seguida por encerrada a sessão. -------------------Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada. ----------------------

O Presidente: __________________________________________________
O 1º Secretário: ________________________________________________
O 2º secretário: _________________________________________________
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