ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO

ATA N.º 18
MANDATO 2013/2017

Aos sete dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, no
Salão Nobre da Câmara Municipal, realizou-se a segunda reunião da sessão
Ordinária da Assembleia Municipal de Valongo do dia vinte e nove do mês de abril,
com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------1. ………………………………………………………………………………………………
2. DISCUTIR E VOTAR PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE: ----------2.1. ……………………………………………………………………………………………
2.2. ……………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………
5. Período depois da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------Estavam presentes trinta e um elementos, cujos nomes constam da lista de presenças
com as respetivas rubricas. Presentes, também, o Senhor Presidente da Câmara José
Manuel Pereira Ribeiro, o Senhor Vice-Presidente José Augusto Sobral Pires, os
Senhores Vereadores Luísa Maria Correia de Oliveira, Orlando Gaspar Rodrigues,
Hélio Fernando da Silva Rebelo e Adriano Soares Ribeiro. ----------------------------------Verificou-se as substituições 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 Henrique Jorge Campos Cunha e Octávio José da Silva
Pereira, tendo sido substituídos, respetivamente, por Tiago Ferreira da Silva Moreira
Dionísio e Paulo Fernando Pires Basto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à
discussão o ponto 5. Período depois da ordem do dia, dando as palavra aos
Membros que se encontravam inscritos da anterior reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do BE, Nuno António Dias Monteiro,
começou por dizer que relativamente à questão do Centro de Saúde de Campo, só
acredita, e ficará satisfeito, quando vir o início da obra. --------------------------------------Relativamente às comemorações do 25 de abril seria um bom exemplo o Município e
as Juntas de Freguesia fazerem algo em conjunto. Gostaria de deixar uma sugestão:
fazer-se algo diferente do habitual e que tenha mais sentido para a comemoração da
data ou seja, realizar-se uma reconstituição do 25 de abril para que a população
sentisse o que foi o 25 de abril -----------------------------------------------------------------------De seguida fez das seguintes Moções: ------------------------------------------------------------- Moção sobre “Contra a austeridade, pelos valores de abril e maio”, anexa à
presente ata como Doc.1. ------------------------------------------------------------------------------ Moção sobre “A água é um bem público, não pode ser privatizada”, anexa à
presente ata como Doc.2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente de Junta da Freguesia de Campo e Sobrado, Alfredo Costa
Sousa, começou por dizer que está contente pelas notícias que saíram na Lusa sobre
o início da construção do Centro de Saúde de Campo dentro de sessenta dias, notícia
que espera que seja verdadeira e não só uma posição eleitoralista. ----------------------Disse de seguida que está contente com a requalificação da Rua da Fervença, mas
seria importante que a obra fosse até ao limite do concelho, e assim seria importante
a requalificação da Rua das Póvoas que se encontra em mau estado. -------------------Ficou satisfeito com a requalificação do Estádio Municipal de Sobrado, obra já
prometida há muitos anos, mas está preocupado com o campo do Sporting Clube de
Campo pois os atletas continuam a jogar em cima de fragas, e era importante
encontrar uma solução para o problema. ---------------------------------------------------------Continuou dizendo que no mandato anterior a Câmara encerrou as piscinas de Campo
e de Sobrado, o que terá reduzido custos para a Câmara referentes à sua
manutenção; em seu entender, essa redução de custos poderia ser aplicada para criar
condições para os jovens de Campo praticarem desporto. -----------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro de Grupo Municipal da CDU, César Augusto de Oliveira
Ferreira, começou por saudar a iniciativa realizada à porta da escola Secundária de
Ermesinde, que contou com a presença de vários elementos, que estiveram lá a
demonstrar que ainda não há solução prevista para o problema da escola e, dessa
forma, não devem baixar os braços, mas sim pressionar o Governo para que haja uma
intervenção e não se esqueçam do concelho de Valongo. -----------------------------------Disse de seguida que o Ermesinde Sport Clube 1936 debate - se com uma ameaça
de uma ação judicial de despejo intentada pelo proprietário do Estádio de Sonhos,
situação que já vem do mandato anterior e que, devido a algumas intransigências,
ainda não foi solucionado. ----------------------------------------------------------------------------Muitas vezes a CDU é acusada de não apresentar propostas, mas o Vereador eleito
pela CDU apresentou uma proposta para que lhe fossem dadas condições para
avaliar a situação de alternativa para a solução do Estádio de Sonhos. Tal solução
deveria ter algumas contrapartidas e algumas condições para avaliar o que não foi
aceite. Esperam que a Câmara consiga arranjar solução para uma situação que pode
pôr em causa a sobrevivência do clube. ----------------------------------------------------------Disse, ainda, que o desporto não está a ser visto da mesma forma no concelho, e a
Câmara deveria acautelar em que moldes poderá apoiar os clubes de igual modo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PS, Armando Gabriel Teixeira Balazar,
fez a leitura de um Documento que se anexa à presente ata como Doc.3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Segunda Secretária da Assembleia, Ana Maria Martins Rodrigues, fez
a leitura de um Voto de Pesar pelo falecimento de Manoel de Oliveira, anexo à
presente ata como Doc.4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Pereira Ribeiro, começou por dizer
que sobre a questão, quando vai reunir a Comissão das Águas; estão a aguardar uma
resposta da Empresa Águas de Valongo. Logo que recebam essa resposta será
agendada uma reunião. --------------------------------------------------------------------------------Relativamente à pavimentação da Rua de Cabeda está a decorrer um concurso
público, e pensa que dentro de pouco tempo inicia-se a obra. -------------------------------
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Quanto á questão do transporte para as IPSS, existe um regulamento para a cedência
de transporte; quando este é solicitado é analisado e quando existe lugar a pagamento
é pago, entretanto a Câmara apoia dentro do programa curricular todas as escolas. Relativamente à Estrada Nacional 209, esta é da responsabilidade das Estradas de
Portugal. Nessa via foi feita uma intervenção com a colocação de passeios numa
determinada extensão. Neste momento continuam a pedir que face à especificidade
e perigosidade daquela estrada, a Estradas de Portugal deve continuar a fazer o
trabalho já iniciado. -------------------------------------------------------------------------------------Disse de seguida que quanto á questão da CPCJ – Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens - a CPCJ não é da Câmara, a Câmara é um parceiro e a Presidente
é uma funcionária da Câmara. ----------------------------------------------------------------------A CPCJ não tem orçamento mas sim fundo de maneio que é gerido pela Comissão
para fazer face às despesas tais como: instalações, água, luz e deslocações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à
votação a admissão dos seguintes documentos: ------------------------------------------------ Moção sobre “A água é um bem público, não pode ser privatizada”, anexa à
presente ata como Doc.2, admitida por unanimidade. ---------------------------------------- Moção sobre “Contra a austeridade, pelos valores de abril e maio”, anexa à
presente ata como Doc.1, admitida por unanimidade. ---------------------------------------- Moção sobre o 41.º aniversário da Revolução de Abril, anexa à presente ata como
Doc.5, admitida por unanimidade. -----------------------------------------------------------------Voto de Pesar pelo falecimento de Mariano Gago, anexo à presente ata como
Doc.6, admitido por unanimidade. ------------------------------------------------------------------Voto de Pesar pelo falecimento de Manoel de Oliveira, anexo à presente ata como
Doc.4, admitido por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ Voto de Congratulação pelo Parque das Serras do Porto, anexo à presente ata
como Doc.7, admitido por unanimidade. ---------------------------------------------------------- Voto de Louvor ao Ermesinde Sport Clube 1936, anexo à presente ata como
Doc.8, admitido por unanimidade. ---------------------------------------------------------------De seguida o Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro,
colocou à discussão a Moção sobre “A água é um bem público, não pode ser
privatizada”, anexa à presente ata como Doc.2, não se tendo verificado intervenções
foi colocada à votação e aprovada por maioria com 19 votos s favor e 12 votos contra
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do Grupo Municipal do PSD/PPM, do Grupo Municipal do CDS/PP e do Representante
do presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde Sónia Isabel Leite Ferreira da
Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Membro do Grupo Municipal do PSD/PPM, Daniel Torres Gonçalves,
fez a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------“Relativamente à Moção intitulada contra à privatização da água votamos contra, mas
queríamos fazer declaração de voto relativamente ao facto do título da Moção poder
ser enganador. -------------------------------------------------------------------------------------------Votamos contra os termos da Moção nomeadamente, pelo facto de entendermos que
o regime equivale à privatização, o que é falso e contra o conjunto de considerandos
que a Moção faz e que, na nossa avaliação não são corretos; entendemos que o que
está em discussão, apesar do tipo da Moção, não é a questão da privatização das
Águas, mas sim a questão do regime que foi aprovado e que está aqui muito mal
retratado.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, colocou à
discussão a Moção sobre “Contra a austeridade, pelos valores de abril e maio”,
anexa à presente ata como Doc.1, admitida por unanimidade, não se tendo verificado
intervenções foi colocada à votação e aprovada por maioria com 19 votos s favor e
12 votos contra do Grupo Municipal do PSD/PPM, do Grupo Municipal do CDS/PP e
do Representante do presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde Sónia Isabel
Leite Ferreira da Silva. ---------------------------------------------------------------------------------De seguida colocou à discussão a Moção sobre o 41.º aniversário da Revolução de
Abril, anexa à presente ata como Doc.5, admitida por unanimidade, não se tendo
verificado intervenções foi colocada à votação e aprovada por maioria com 19 votos
s favor e 12 votos contra do Grupo Municipal do PSD/PPM, do Grupo Municipal do
CDS/PP e do Representante do presidente de Junta da Freguesia de Ermesinde
Sónia Isabel Leite Ferreira da Silva. ----------------------------------------------------------------Colocou de seguida à discussão o Voto de Pesar pelo falecimento de Mariano Gago,
anexo à presente ata como Doc.6, não se tendo verificado intervenções foi colocado
a votação e aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------
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De seguida colocou à discussão o Voto de Pesar pelo falecimento de Manoel de
Oliveira, anexo à presente ata como Doc.4, não se tendo verificado intervenções foi
colocado a votação e aprovado por unanimidade. --------------------------------------------Seguidamente colocou à discussão o Voto de Congratulação pelo Parque das
Serras do Porto, anexo à presente ata como Doc.7, não se tendo verificado
intervenções foi colocado a votação e aprovado por unanimidade. ----------------------Colocou de seguida à discussão o Voto de Louvor ao Ermesinde Sport Clube 1936,
anexo à presente ata como Doc.8, não se tendo verificado intervenções foi colocado
a votação e aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, Abílio José Vilas Boas Ribeiro, deu por
encerrada a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada. --------------------------------

O Presidente: _______________________________________________________

O 1º Secretário: _____________________________________________________

A 2ª secretária: ______________________________________________________
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