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ACTA No 14 

----- ;Jfau cl"u ~e.Y.Yão Ordinária tfà &íl.r.Yemlileia ::i(;{uníciyul cf"a.y Pelu.Y reulí.zatfà 

no dia;>o áe ~etemliro áe .1.011 --------------------------------------------------------

----- ;Jt,.y trinta dia.Y cfo mê.Y áe ~etemliro cfo ano tfê cfoú mil e on.ze, yela.Y tfê.zanove e 

trinta min utM, reuniu a &íl.r.Yem!ileia ::fX'unicípa/, no !i;a!iínete yrovi.Yório áeaa 

me~a &íl.r.Yemlifeia, dto na &-a tfê ~anto ;J{ncfré, .fre.Jueda cl"a.Y 71'el a.Y, com a 

.Ye.Juin te orcl"em tfê tralial fi'os: ----------- ------- ----------- ------- --- -----------------

----- I- $.fo77tttzção NCTÍUI tlõ fPrMtlimte ttir ~,;,.,.,tlfUB Jut/8 11 tzfí:netz e} tlõ 11. ·, 

tfõ tzrtí,10 .2. •tfõ ~to. -----------------------------------------------------------

----- .2 - tP"'J'Oik t/8 reamumttirçio à~,;,.,., ::llumc?J Jiu fcJ., reltrtivrmumte 

110 tPftmo e Cht;tmUmto-'tiJ"tto tmo t/8 .201.2. -------------------------------------------

----- ~ - tP"'J'Oik 1f11N1Mmttzttir .I'J• ~,;,.,., ::llumc!J.ttzf tliu "'P'J., IOiire o 

tP,.,jectot/8 &uitmUmto t/8 -:T~eLCfmÇtzlm~trÚ. ------------------------
-----+ -d0711tztÚr t/8 conlieci:numto e tmtÚUe tlõ .,IJTOCHIO envitztlõ 110 Mmlior fP -rMtlimte 

ttir ~,;,.,., ::Á(~J tÚr1 fcJ.,, C07n co11heCÚtumto 110 dri#unJ t/8 ~o11U11, 
:f"".''ecção ~ &;.onJ e ;:o;ce-fP-rM&ncítz tlõ !i'ownro &;onJ 

tfol ~TH btnn C07no tlõ -'tiTfJctJT tlõ juTÚtll ~.,./01 f:tzrinlitz ~ o ~cfeo t/8 

~oio tP~no à~feítz::ll~J. -----------------------------------------
----- s - tP"'J'Oik lfl'~ttir _,J. ~,;,.,., ::llum~J t/ir, tcJ., ~ 
~ção t/8 :JjNJ'HU tnn mtrÚ t/8 um tmo econMttú:o i:ncluíttir 1111 oitaw tzltenrção 

110 07'Çamento ttir :Jjf11JJHtl e «Íthntz tzltenrçio à1 ytmtÍN Qpç&.r tlõ tPftmo (fJifP:f). 
----- 6 - tP"'J'Oik lfl'~ttir_,J. ~,;,.,., ::llumc?J t/ir, fcJu IObre.,~J,.,jecto 
t/8 fiuão tÚr1 ~THu dfJTTtl t/8 T:lfiil, ~.;l e fcJ.,f:uturo, Jf..Jf..;;({.- ,rliJ'tmltl 

tlõ e~ tlõ tP,.,jecto t/8 f:Uião. ------------------------------------------------------

----- 7 - tP ro;JJOik lf11N1MmU~ttir _,J. ~,;,.,., :JXumc?J t/ir, tcJ., IOJire tzltenrr;ao 

tfol ~tol ttir ~THtzmumc?JfcJ.,f:uturo, Jf..Jf..;;({. --------------------

----- o .Yenhor t!'reoYÍdente cf"a &íl.r.yemfileia informou fUe e.yta .Ye.Y.YÕO ordinária eaava 

conforme a lei já 1ue o artí.Jo fY : número I, cl"a Lei n c !)-;J{hoo:z., tfê 11 tfê $ aneiro, 

e.Ytalielecia a realização tfê ~'nco J'eJJÕeJ orái'nórz'o.J; e711 F'eMJrez'ro, ;;f!;ç4 ~n;í;,, 
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efetemho e %-ve:mho ou :tfe..zemho "e rue e.rta .re.r.rão de ~etemhro, como a .r de 

Fevereiro e $unho, não têm rualruer matéria yrevíamente a"enáaáa yelo rue a .rua 

Ordem de Jrafjafho.r áeyende áa.s yroyo.rta.s e .solícítaçõe.r áa 'Câmara :JX'unicíyaf 

ou áa.r matéria.r rue a yróyria :?ls.rembleía ::il'unicíyal con.fa:Jre na convocatória, 

no.r termo.r re:Jbnentaí.s. ---------------------------------------------------- ---------- -

----- 'Comunicou também rue a convocatória yara e.rta reunião foi efoctuada no dla 

.lO de ~etemfiro Jo corrente ano yefo rue cumyriu Oof yra.Zoof e.rtíyufacfo.r no artí.Jo 1~ 0 

áo &imento de.rta :Jls.remhleía e o.r trâmite.r fesaí.r determinaáo.r na yarte final áo 

número 1, áo artí.Jo -'tY Q rue e.rtípula rue a convocatória .reja feita ;or eáltu/e .ror 

cartu co:m unJ-o dê rect!J.7ÇÕo, ou otnn,l!J dê .rrotoco/o com, .re/o meno.J', oz'to áluJ dê 

untecedê~e1u ~ ------------------------------------------ - ------ -------- ---------------

----- ;J{.fertou yara o facto de ter síriO comunicaáo ao .renhor :firesídente áa 'Câmara 

na última .re.r.rão áa :?ls.rembleia, ouvída a :;«;.fa áa :?ls.remhleia, ficou rue a 

receyção áa.r matéria.r yara dl.rcu.r.são e yronuncíamento .reriam, .ralvo motivo.r de 

força maíor devidamente ayre.rentaáo.r ao ffiresídente áa :Jls.rembfeia :JX'unicíya/, 

entresue.r na meofma até ao dla 11j' áe cada mê.s em rue .se realíza.r.rem .re.r.rõe.r ordlnária.r 

áe.rta :?ls.semfjfeia ::M'unicíyaf e rue, maí.r uma ve.z;, .re conoftatou rue taí.r yra.Zoof não 

eram cumyriáo.r yor yarte cfà 'Câmara :JX'unicíya/, me.fmo .rahenáo 1ue a falta de um 

~cfeo ffiróyrio áe J'J&oio à :Jls.sem!ifeía ::M'unícíya/, tal como o yreví.rto no artí.Jo 

fj'.l o;?[ áa Leí n o fj'-;J{.h..oo.l áe 11 áe ~neíro ímyedZa a :;U;.ra áa :Jls.remhfeía áe 

executar a maíor yarte áo.r .reu.r .rervíço.s admini.rtratívo.r nomeaáamente a falta áe 

temyo yara efoctuar u.r convocatória.r. -------------------------- --------------------

---- T;onoftatou, contuáo, eoftarem cumyridu.r toáu.s u.s formufíáaáe.r i1n)'o.fta.r yefa 

fei,yefo 1ue a .re.r.rão ordlnáriu tinha fesulíáuáeyara .reiniciar. --- - - ---- - - ----- - --

---- - :f5e .resuiáa, o .renhor ffSresíáente da :Jls.remlifeíu :JX'unicíyuf informou o 

yfenárío ter-lhe síriO comunicaáo a au.rêncía áa .renhora áeyutaáa municíyaf áo 

!i;ruyo :JX'unicíyaf áo j5 artíáo ~ocíalí.rta, ::M:zria áe Fátima ~ífveira, e a .rua 

.ruh.rtítuição yefo .renhor áeyutuáo municíyaf ~ão ::;((anue/ l;oráeiro áa tfionte, 

yrimeíro elemento não efeito áa lia a ayre.rentaáa yefo j5 artiáo ~ocíalí.rta à .r efeiçõe.r 

autár1uica.r yara e.rta :Jls.remhleia :JX'unicíyaf ------------------ --- -------- --------
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'Comunicou uíncfa ter receliíclõ informação .Yofí.cítanclõ ju.Ytíficação áe falta áa 

nos.Ya ::il:aryaríáa f:ernanáes, tenclõ convocaclõ a .Yenhora áe;putaáa munic-{pafdônia 

'f'on.Yeca, .Ye.Junclõ elemento não efeíto áa fí.yta «J're.Yentaáa J'e/o tPartíclõ ~ocíafí..yta 
às eleições autár7.uica.Y J'ara e.yta :;;J'&.yemlifeía :i:l'uniCÍJ'af -------------------------

----- Jnformou aínáa 7.ue o .Yenhor tPre$Íáente áa.,Junta cfe 'f're.1ue$Ía cfa Ur.zelína 

ffié havía comunicaclõ r.ue .Yería re;pre.Yentaclõ ne.yta se.Y.Yão J'efo ~ecretárío áa me.Yma 

~nta, .Yenhor ;;/fJ/ierto ::Manuel ~oare.Y ;J[Jmeíáa e, clõ me~o moclõ, o .Yenhor 

tPre$Ídente áa ~nta cfe 'f're.1ue$Ía áa :JVt'anarta.Y ffi'e comunicou r.ue sería 

re;pre.Yentaclõ ne.yta se.Y.Yão J'e/o memliro áa me~ a ,Junta, .Yenhor ,Juvelíno Yi;aliríef 

~ilva~.Y. -------------------------------------------------------------------------

- ---- 'Gomo a toclõ.Y os $U/iaitutos já havíam $Íclõ veríflcaclõ.Y os J'odere.Y, .Yolí.cítou 

então ao .Yenhor ~ecretárío áa :JVÍe.ya 7.ue J'Toceáe.Y.Ye à chamaáa cfõ.y .Yenhore.Y 

áe;putaclõ.Y muniCÍJ'UÍ.Y. --------------------------------------------------------------

----- f:oí então J'edlclõ ao J'TÍmeíro .Yecretárío J'ara fa.zer a chamada tenclõ-.Ye 

veríflcacfõ e.ytarem J're.Yentes o.Y senhore.Y áe;putacfõ.y: :JVt'arJZ ~ífveira :JVt'arr.ue.Y, 

&.Ya clõ 'Céu J5«J'tÍ.yta f.f5ínto, ;lEna :JVt'ar.Jarída f:a:~uncfes tPereíra, :Jliief ~r;ye 
:fJrejas ~reíra, :7X'aría áa Lu.z ~ífva das !i;raças, Jânia &r.uef 'Fonseca 

:7X'acliacfõ, ;ltntónio 0/cíemiro ~eves fPeároso, ~i :JVt'í:JuefPíeira ~er.ueira, 
~sé Luís :J5ia.Y :t3ettencourt, $cão :JVt'anuef 'Goráeíro da f!Sontes, 'Garfos ~r;ye 
J5ettencourt áa ~Úveíra, tPaufa :7X'aría :t3ettencourt de7.ueíra, ~u.Yana fJ5 atrícía 

Yi;óis fPereíra áa ~ilva, ~vefíno Yi;aliríef ~ílva ~eú, :f5árío Jrqjano da ~ifva 
;;/fJmada, Luís Pír;yílío dou.Ya cfa dífveíra, 7-fenrílfue Luís Jeixeíra, ;lti/ierto 

:JVt'anuef~oare.Y ;;/fJmeícfa, tPaufo ;ltJ/ierto :t3ettencourt da difveíra. -------------

----- ff{,.yto Í.Y.Yo o dr. tPre$Ícfente da :;;/'&.Yemlifeia J'edlu J'ara 1ue nas J'róxima.Y 

reuniõe.Y .Ye fl.ze.Y.Ye um es:;;,rço financeíro J'OT )'arte da câmara J'ara 7.ue fos.Ye 

dl'f!'oní!iílíáacfe maí.Y iluminação áe forma a Jacílítar a feítura cfõ.y clõcumentos 

exi.Ytente.Y. -------------------------------------------------------------- - ------------ -

----- O tPresicfente áa :;;J'&.yemlileia dl.Yse 1ue os J'ontos cfa Úráem clõs Jraliaf!i'os 

eram ar.uefe.Yfue con.ytavam cCa convocatóría salvo .Ye, no entanto, a!Jum outro fo.Yse 

«J'rovaclõ nos termo.Y re.Jimentaís, J'oáenclõ as$Ím ser Íncfuíclõ nessa me~ a oráem clõs 

traliafhos, j'er;yuntancfõ se a!Juém tínha maí.Y a!Jum J'onto a .Yer introdu.ziclõ, 
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concluináõ rue a convocatória foí feita no.s termo.s áa Lei, 1ue e.stava a.s.seyurado o 

ruórum,pelo yue áava início ao.s trabalho.s -------------------- ----------------------

----- O .senhor :fire.sídente chamou atenção do.s ~enhore.s áe;putado.s municipais yue 

foram cflstribuíáa.s as acta.s n o ]0, 11 e 1:1. rue no entanto fo.z mai.s um .sacrí.ftcío de as 

Ja.zer, re.s;pectívamente do.s clla.s :z.~ de <.Fevereiro, .2~ de JX'arço e .2.J de ;l&;ril do ano 

de :z.oJJ. ~ convocatória não estava prevista a aprovação áa.s acta.s em con.sonâncía 

com o novo .sistema deliberado na a.s.sembfeia, tendo .sido .solicitado aos senhores 

áeputaáos municípai.s yue tive.s.sem a.(Jo para comunicar .sobre a.s acta.s e também 

a!Juma coi.sa para emenáar rue fi.zes.sem o favor de comunicar a:;ora ou áurante a 

.se.s.são e no ca.so de não haver ruafruer alteração, as actas seriam con.síderaáas 

aprovaáa.s. ----------------------------------------------------------- ----------------

----- o mesmo senhor pre.sídente cll.s.se rue continuaria como haliitualmente a .ser 

benevolente ruanto à.s intervençõe.s do.s .senhore.s áeputados munícípai.s áurante o 

yeríoáo áe ante.s áa oráem áo dla e portanto numa línsua:;em mais fotebofístíca, 

pa.s.sava a bola ao.s áeputado.s municíyais para u.sarem a áevíáa yarcímónia na.s .suas 

intervençõe.s, comunicando no entanto yue não yroyoría o profonsamento do.s 

trabalhos ma.s yue se a!Jum dos .senhore.s áe;putado.s o ruises.se fo.zer naturalmente 

rue a a.s.sembleia e o ylenário iriam reyimentafmente áecícflr .sobre a matéria. 

----- km .seyuida pa.s.sou-.se a leitura do.s expecllente.s, tendo o .senhor :fire.sídente da 

:;J&.sembfeia dado conta resumidamente da corre.s;pondencía rece/iida desde a última 

.se.s.são até o e/la de h9}e, nomeadamente: -----------------------------------------------

1 - 1/-'áría.s publicações reyionais e nacionais proveniente.s de !i;rupos 

f!'arlamentare.s, fPartido.s tPolítíco.s, :;l&.socíaçõe.s autárruicas, etc. -----------------

.% - :J5iver.so.s reyuerimento.s, tex to.s de conferências de imprensa e intervençõe.s 

do.s .senhore.s deputado.s reyionai.s eleito.s pelo círculo áe ~ão ~~e, .sobre varíado.s 

tema.s áe intere.s.se para o no.s.so concelho e a n os.sa íl!i'a, exclu.sívamente do.s .senhores 

deputado.s reyionai.s yue também Ja.zem )'arte desta :;l&.semlileia ::il'unicípaf -------

.' - :Do ~incflcato ~cíonal do.s draliafhadores da ~mini.stração Local 

enviando a e.sta :Jls.semlileia ::il'unicíyal uma petição intitulada "~o à redução do 

número áe autar1uia.s e de traliafhadore.s ·; comunicando yue o teor do oftcío fiem como 
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c<fpia áà .retição encontravam-.se na :JVC'e.sa .rara con.sufta áo.s .senhore.s rfi;rutaáo.s 

eventualmente intere.s.saáo.s. ----- ----------------- ------------------------------ ------

+ - T';arta áo 9'5rofo.s.sor :Doutor J?lrtur deoáoro ele ::M'ato.s Ja.zenáo entresa 

ao 9'fre.sielente ele.sta :Jl.uem/ileia ::M'uniCÍJ'al ele uma colecção ele e:x.em.rlare.s ele 

liío;;rajia.s .solire rei.s ele tPortusal dl.striliuícfa.s .ror ,3f volume.s, .solícitanáo o .seu 

encaminhamento ;oro o Jeu áêJérno ú/iz'mo fUe é oh'F/i'otecoáê '?eku ~, ---------- -

dai.s lívro.s Já foram entresue.s e encontram-.se .rre.sentemente no J?lr1uivo 

re.servaáo áa ;i;li.sericórála áa.s Pela.s à minha 3 uaráa e fá-lo.s-ei encaminhar .rara o 

.seu áútino final elentro em /ireve, a;pó.s a re.s;pectíva catalo;;ação e preencliimento cCe 

áocumento ele entresa áevicfamente a.s.sinaáo. - --- - -------------- ---- ---- ------ --- -----

S- :k-mail cCe enelereço ele.sconliéciáo .redlncfo atenção .rara ~ rkomu fue NIQZJ 

UNIU W.Z OJ" foncz'onÓTzoJ" dQ ?e/tu ltturo eJtÕo U WWT, J U fUUJ"e CONI dCzJ- NleJ"eJ" dê 

o.truJ"onoJ"oráênudÕJ ~ --------------------- ---- - ------------- ------------------------

6 - :J5iver.so.s convite.s para evento.s ocorriáo.s ne.sta ilha 1ue, .salvo rara.s 

e:x.c'!)'çÕe.s por com.rromi.s.so.s anteriormente a.s.sumiáo.s, foram aceite.s ou me .fi..z 
r'!Pre.sentar. ------- ------------------------ -------- -- -------- -- ----------------------

7 - Ofício áo .senhor 9'fre.sielente cfa 'Gâmara ::M'unícipal áo ~a/, 'Ga!io 

Perele, cfataáo ele :1.!) ele .Julho áo corrente ano, conviáanáo o 9'fre.sicfente ele.sta 

~semlileia ::M'uníci.ral para e.star .rre.sente na.s actíviáàele.s comemorativas áo :l5ía 

áo::M'uníCÍj'Ío. ------- ----- - -- ------------- - -- - - --------------------------------- - --- -

0 .senhor 9'fre.sielente comunicou 1ue havia íáo, em r'!Pre.sentação cfa 

~semlileía o .senhor ffSrimeiro-.secretário, 'I...uí.s ;Jivila. ------------------------- ---

& - Ofício áo .senhor 9'fre.sicfente cfa .Junta ele t:'resue.sia cfa.s Pela.s 

esclarecenáo a(Juma.s .ro.siçõe.s cfa re.foriáa $-nta ele t:'resue.sia em relação à o/ira ele 

realiílí.tação áo aces.so à.s Pelas, nomeacfamente 1uanto ao e:x.ce.s.so cCe larsura elO 

.ra.s.seío e à e.scas.sa lar.:~ura cfa Jai:x.a ele roáa:~em concluínáo yue as caracterí.stíca.s 

cfa1uela o/ira cfenotam ;nmJ- UNIU ':J7ortu.m'dúáê fue Je .,reráê o concretizur o J r0.11áê 

0~0.~~ ------------------------ - ------------ --------------- --- - --------- - - -------- - ----

.7 - Ofício áo .senhor 9'fre.sielente áa 'Gâmara ::M'unÍCÍJ'al cfataáo cCe :z.o ele 

~etemliro áo corrente ano, remetenáo a tran.scrição cfa elefí/ieração t omaáa .rela 

'Gâmara ::M'unícip al em reunião e:x.traordlnária ele 1!) ele ~etemliro .solire a pró:x.íma 
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contratação de .servíço.s à Jl;mjJre.sa :Jil'uniCÍjJaf derra de :Pqjã.s com vi.sta a dotar 

e.sta J?&.sem/i/eía de um juncíonárío jJara o re.fj'Jectivo ~cfeo de :JljJoio 9irÓJ'TÍo. --

-- - -- ~e,scentou, jJOrém, O .Senhor 9ire8Ídente da :?&.sem/ileia rue O oftcío não 

incfícava a áata de re.sofução do jJrobfema e yue a redução do contrato a e.scríto, o yue 

não era olirí.Jatórío, jJOdería jJrotefar a afectação do cfíto juncíonárío jJOr maí.s 

a.(yuma.s .semana.s e o corre.fj'Jondente atra.so na resufari.zação da jJ«rte admini.strativa 

de.sta J?&.semlifeia com rejlexo.s cilrecto.s no.s jJra.zo.s de envio de corre.fj'Jondencía. ----

----- :fsto jJoryue, j'Jara evitar maí.s conju.sõe.s, o reforído juncíonárío .só entraria ao 

.serviço áa a.s.semlileia municíjJaf yuando todo o jJroce.s.so aámini.strativo relativo à .sua 

entraáa em fonçõe.s e.stive.s.se con;pletamente fe:~afí.zaclõ. -----------------------------

----- ::Jliiá.s, a eXjJeTÍênCÍa ffi'e tinha en.SÍnado rue O temjJO dajJafavra valer mai.syue 

uma a.s.sínaturajá j'Ja.s.sara me.smo j'Jara ayuefe.srue viveram aináa ne.s.se temj'Jo. -----

----- tPa.s.sou-.se a .suli.secção de outra.s informaçõe.s e re.fJ'o.sta.s tendo o 9ire.sidente áa 

~.semlifeía foito em J'rímeiro !usar cfíaríliuir a.s acta.s e fotocÓjJia.s do Ojícío do 

!JabÍnete do ~ecretáno &,ionaf :?lmfiiente do ::M:zr, .Sobre O .seu j'Jarecer acerca do 

:fSaryue de :Jlrma.zena.Jem do.s "Gomliu.stívei.s Líyuido.s de ~ão$orye. ----- --------

----- :J5e .se:~uíáa foi j'Jeryuntado aos .senhore.s át;Putado.s .se incfíviáuafmente, em 

conjunto OU yor sruyo.s, .se tinham a.(yum documento, Voto OU J'r<:J'08ta ver/ia/ rue 

coulie.s.sem no âmliito da .secção e, .se o.s tive.s.sem, yue foe.s.sem o favor de o.s 

a;pre.sentarem jJor e.scríto ou ver/ia/mente na me.sa, tendo informado ter rece/iido doí.s 

voto.s de consratulação do "!i;ruyo :Jil'unicíyaf do tParticlõ ~ocíal :l5emocrata, .sendo 

um .solire o trí!Jé.SÍmo aniver.sárío do "§;ruj'Jo Jl;tn~rájico da cl3eira e um outro .solire o 

:X..:l\;onsre.S.SO &ionaf da.s J({i.serícórcfla.s rue .se reafí.zou na.s 1/"efM., 

oryani.zado jJefa ~anta "Ga.sa da J({i.serícórcfía áa Pila da.s 1/"efa.s. ---------------

----- :f5o :fSartido \;:Jj~_j5g.irecelieu-.se umayr<:ro.sta de recomendação à \;âmara 

:Jil'uniCÍjJaf da.s Pefa.s no .sentido de efectuar cfífí:Jêncía.s n o âmliíto de jJroceMo de 

ca;ptação e cfíaríliuição e tratamento de á.Jua yara o consumo humano e .se J'rocederam 

a todo.s os eiforços nece.s.sárío.s j'Jara atínsir os jJarâmetro.s le:~aí.s ÍmjJosto.s jJ«ra a 

yualíáade de á.Jua. ----------------------------------------------------- - -- - - -- - -------

----- o jJre.SÍdente anunCÍOU rue .sobre e.sta.s maténa.S e.stava aberta a cfí.scu.S.São e 

ne.s.se .sentido foi yecfído ao .senhor 9ireddente do "!i;ruyo :Jil'uniCÍjJaf do ~:Jj jJara 
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ináic(JT a.ljuém ou '[Presentar o Poto de 1.;onsratulação acerca eCo aniversário o 

Ji;ru;po ktno.JráJico da cl3eíra, tenclõ tomado a ;palavra o senhor de;putaclõ municí;pal 

~sé Luís J3ettencourt yue leu o St;Juinte: ------------------ --- --- -----------------

~te JS 1;onytrtu/aç6o /'ela ccmunnort~çlio tÍol tTintlz ano.~ tlõ bo t"itnotptífico 

tliz .FJBÍNI 
'' O !irttro P:'&n<:frt!flco dü clfelru .fil_fondüdõ em l_j'c!J nu u.liuru denomz'.nudõ, 

!irttro !Fok/cre dü clfelru_ áu 'Guu dõ ~Yo tÚrJ' ?e.ku. 

P:'J'&e Jrttro Jem.rre J'obreYlWu u cudu dü J'UU áe&ermz'.nuç-Üo, vo.lú:N&urz'udõ e 

áeálcuç-üo com tfunç-uJ e cun&oreJ' dõ Jéc. XVJJ e XJX e Útzéz'o dõ Jéc . .Kr. 
Oo Jrttro e&n~n!fico dü clfelru por&z'Cf?u em dZYerJ'UJ' udz'vúlôdeJ nu nyúro 

uuéónomu dõJ ~oreJ, Fem como no contz'.nen&e .ror&!ffueJ-e no eJ&runJez'ro, em jJUZJeJ' 

como L&udõJ ZXrzaoJ, G'unurk!, hunç-u_ P:''!J'unhu e 'Gz..bo ?eráe. f51l:.ruJJudõ 

~ áe ~oJ'&o <>Jrttro bn<:frr!flco dü clfezru .rortz'c(rou nu nyz'üo ~éónomu dõJ 

~oreJ no.fiJtz'vuh'.n&ernudonu/ dõ h/c.lóre. 

~.nm no u.br!fo tlô uhneu J, dõ or&ffo ?? dõ nyzmen&o dü ~Jem.b/éz'u :/lZ.nz'cfru/ 

tÚrJ ?e/úJ, o !irttro ~.nz'cfru/ áe ~.tJ.rr~oe u ~rovuç-üo áeJ&e vo&o em yue J'B 

co;yrru&u.lú com u jJUJ'J''[Yem dõJ &rz'n&u unoJ dê e.xz'J'&ena'u dõ !irttrc bn<:frr!flco dü 

clfezru_ Jrttro eJ&e yue uo ..Íc;yro tÚJJ&e &en;,ro &em .n'dõ um fie/r'!?reJen&un&e dü mú.n'cu 

e dü eén~rr#u~7JenJeJ " 

----- O senhor ~esiáente áa ~sem!ileía ;pôs em consíáeração e análise o voto 

'[Presen tado pelo Ji;ru;po ~nicí;pal eCo ~:Jj à rfiscussão e áe;pois à votação. ----

----- :JJanclõ apalavra ao ~r. áe;putaclõ :lli;el :;({;,reíra, este informou yue o Ji;rupo 

Jil:unicípal eCo 7.;:Jj~_fJ595se associava ao voto áe co'!Jratulação, áesejanclõ yue nos 

tempos tão tfzjiceís yue h9}e se atravessa ja.z.ia votos ;p(JTa yue o Ji;rupo continuasse a 

ter jovens e111J'enhaáos em manter as tracGções, ;por isso yueríam desejar muitas 

jeficítfades a eáe!Jru;po e yue o mesmo se mantivesse por muitos anos. --------- -----

----- O senhor ~esídente de ~sem!ileía persuntou se mais a.fjum eCos senhores 

áe;putaclõs ;pretenrfia US(JT áa palavra, e não havenclõ mais intervenções ;pôs o Poto de 

\;on!/ratulação ávotação tendo o mesmo sítlõ '[J'rovaclõ;por unanimitÍade. -----------

----- 9'fara uma deci(JTação áe voto deu-se a ;palavra à senhora tÍe;putatÍa municí;paf 

tPaula ~eyueíra yue rfisse a.Jradecer em nome eCo !frupo, yue tem representado e vai 
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continuar a representar a ílfi'a e a re:JÍão em todõ.s o.s lusare.s para onáe forem fiem 

receliídõ.s e têm .sídõ até ayuí. --------------------------------------------------------

----- ;Jtproveítandõ tamliém oca.síão, ofereceu em nome dõ !i;rupo Jl;tno:;ráfi.co áa 

J3eíra, uma lemlirança a ;;lf.s.semlileía ::M'unícípal e ao .senhor ff{.e.síáente já yue o 

me.smo não puáera e.star no aníver.sárío dõ !frUJ:JO a .1.6 áe ~ulho, pecfindõ licen ça para 

entre:Jar a oferta, realçandõ tamliém yue maí.s um a ve.z tal oferta foí uma o/ira áe arte 

dõ amÍ:Jo e cole:Ja J?tntónío 'OIJ:emíro. ------------------------------------ -----------

----- tPo.sto í.sto foi áaáa a palavra ao .senhor áeputadõ munic[pal e .secretárío da 

me.sa J?tntónío ÚIJ:emíro para a;tre.sentar, conforme lfi'e foí in dZcadõ pelo .senhor 

ff{.e.síáente dõ !iru.ro ::M'unícípal áe ~:J5, o 7-Poto áe \;ons ratul ação .solire o XI 
"Go1!7re.s.so $n.sular áa.s :JXi.serícórdZa.s dõ.s :Jb;ore.s e áa ~deíra. ------- - --------

~oto tl8 \;onyatu.laç/Jo 60hre XI \;o~ :fn.n.JtiT tlá ~cónlla1 tlõ.r 

~TN e :;(C,tÍeÍNZ reafí.zatlõ na1 ~J.., tl8 ~/Jo ~r.ye. ----------------------------

----- '%.,. _ruJ'J'uáêJ' dluJ' .1,-Z~ e f dê efet emGc, dêccrreu nu ?i/ú áuJ' ?e/uJ' c Xf" 

r;;,1freJ'J'c $,.m/ur áuJ' ~en'cérdluJ' ácJ' ;;t"çcr eJ' e ::tZ:-dêzru, fUe teve cem c temu 

centru/ ''71:,/unturz'uáê cem ccruçüc :'------------ - ------------ - --- ---------- - - --- ----

XáêJ' néJ' ccnhece:mcJ' c_rl'f/7e/r'n;rcrtunte áuJ' m/J'en'cérdluJ' nu .roc/eáudê uçcn'u.nu uc 

/o1fc áêJ' J'écu/o.F, cu,/uJ' uctr'-vr'áudeJ' J'Üc uGunyente.F, mu/izficetuáuJ' e 

font.ÍtntTentuz'.J- nu _rrótzcu de 'frCZO _/7UTU CJ' muzJ CUTenczutfcJ', fUe ncJ' ú/tz7ncJ' U71CJ' J'e 

têm~r~uác. -------------------------------~ - ------ - ---- -- - -- - - - - - - - - - ---------------

%une _ruJ'J'uáê dê .zo.lo c ~c-veáêr áuJ' ~en'cérdi'u áuJ' ?e/uJ' rttferzu fue u 

cryunizuçüc dêJ'te Cc1freJ'J'c z'rz'u _rnyéctur u efuntu '&uJ'u áuJ' ~en'cérdluJ' áuJ' 

J1./u.F, c fue de fictc -vezo u uccntecer. -------------------------------------- - - ---- ----

~ fueremcJ' reu./çur fue cJ' c.fjéct/vcJ' áu ~en'cérdlu dÚJ' ?e/ru firum_ruru u.ltfm 

áêJ' _rr~éJ':t'tc.F, cu Jtyo cem u cryunz'..zuçüc e.xem_r/ur deJ"te cc1freJ'J'c u $hã- de eftf'c 

~rye teve dürunte fuutrc dluJ' ÚUJ'treJ' n'.n'tunteJ' fue dlnumizurum muz'tc UJ' ncJ'J'UJ' 

unúludeJ' licte/ezruJ' e reJ'tuurunteJ' eyrtfl'oJ' muJ":t'cuzJ.. ------ - - - ---------- ----------- - 

YveremcJ' dêz'xur c ncJ'J'C reccnheczmentc _rúE.h'cc _re/o ccntrzbútc e e.xe:m_r/o muz'tc 

_rcJ":t'tz'vc fuefir' u cryunr'.zuçti'c deJ'te CC1freJ'J'c nu ncJ'J'U cf/hu. -----------------------

efüc medi'dÚJ' deJ'te yénerc fUe UJ' entz'áudêJ' _rúE.h'cuJ' âeverzínrt ttrrender u .hÇüc e 

_rrcmc-vere-ventcJ' deJ'te tfrc nu n cJ'J'U $hu. -------------------------------------------
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;;f :;CZ;J'u ;;f;.Jmz'm'Jtrut/vu dü '&07/éu '(;;uu dü :;rlZ.er/córdlu, oJ' noJ'J'OJ' _rurubifn.r. 

~.n'm e uo ubrzJo dü uhneu c) áõ uréffo ?? o áõ ~únenéo dü ~J'emb.lézu 

~nz'cfru/ áuJ' ?e/u~ O !ir'f?O ~nz'c-~u/ áõ cn21_rro_roe Q 'f?TO'VUÇÔO tÚJJ'ée 

'?oéo dê G.7ffruéu/uçõo, _re/u ory071izuçüo exem_r/ur fo&u _re/u efunéu G'uJ'u dü 

:;:tlZ.erzcórdlu áuJ' '?e/uJ' no Xfo r;;,.7fj'reJ'J'o $rJ'U/ur áuJ' :;:tlZ.erz'cérdluJ' áõJ' 

;;t"çoreJ' e :;ez;áez'ru noJ' _ruJ'J'uáõJ' dluJ' I- .29 e f áe '&eéembro áe .20./f. -----------------

2JeJ'ée 'Voéo áewrtf J'er dUáõ o conhécz'menéo ~czu/ ao J'en,f;,r ~wdõr dU 

:;:tlZ.erz'córdlu áuJ' '?e/uJ'e uoJ' reJ'éunéeJ' meJ'úrzoJ' :' ---------------------------------

----- J!:m .Sf!Juicfa o :f5redáente áa :l&.semlileía deu yor aberta a análi-se e cGscu.ssão 

tÍo voto «J're.sentatlõ yelo tJSartitlõ ~ocíal :Democrata, áantlõ a yalavra ao ~r. 
áe;putatlõ Luís ~ilveíra clõ "G:fJ~_jfjS rue, no uso áa mesma, cGsse fUe o !i;ruyo 

::ff'unícíyal áe "G:fJ~_jfjS se as-sociava ao yre.sente 1/"oto áe "Gonsratulação 

conhecentlõ o rí.Jor e J'ro.fi.sdonalismo 1ue o .senhor :f5rovetlõr .semyre coloca na-s 

orsaní.zaçÕe.S fUe yromove, .sentfõ a realização fÚ!s.se ;;:;c:ro 'Gonsre.SSO &Íonaf 

:fn.sular áa.s :JXi..serícórcGa.s uma mais valia social, cultural e económica yara o o 

concelho, :flhae rf!Jião. ---------------------------------

- ---- ~o yretenáentlõ maí.s nenhum tlõ.s senhores ~utatlõs municíyaís usar cCa 

yafavra foi yo.sto e.s.se Poto áe "Gonsratulação à votação, tentlõ o mesmo dtlõ 

«J'rovatlõ yor unanimicCaáe. - ----------- ----------- ----------------- -----------------

----- tJSas.sou-se áe .Sf!JuicCa à yrOj'o.sta áe recomencÍação «J're.sentacCa yelo !i;ruyo 

::ff'unicíyaf áe "G:fJ~-tJ595, tentlõ tomatlõ a yalavra .senhor áe;putatlõ :JlJiel 

:JVC,reíra 1ue leu a rej'erícCa yrOj'o.sta: ------------------------------------------------

~tÍtlçíio 
G;,n.n'dêr071áõ yue u J'UÚde _rúF.hcu é e áew J'er u _rrz'orz'düdê áõ munz'cz)bzo nõo J'enáõ 

umb.emn~oc.í~;,:------------------ - ---------------- - -------------------- -- ---------

G;,n.n'dêrunáõ yue U t[yuu _ruru O C0.71J'U7f10 hc~7fl0710 é U7fl bem eJ'J'encz'u/e eJ'CUJ'J'O _rek 

urye _rreJ'ervú-./o e conJ'ervú-./o e .nu meJ'mu medldü dl'fJJo.nz'B/izú-/u dênéro áõJ' 

.rurtfmeéroJ' fUuh'éuézvoJ' ~uÜ. ------------------------------------------------------

'G,n.n'dêr071áõ fUe CUboe Q G'tfmuru ~m'cfl'u./, U Clf?éUÇÜo, dJJ'érzbuz'çÕo e 

&rutmne.n&o deJ'J'e recurJ'o,· ---------------------------------------------------- ---------
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r;;,.n.naeru.ndê yue tem .n'dê fo'to um uJ'.n'.nu/m/e~rço fi.nu:ncelro, yuer ?or ?urte 

dêJ'tu câ7nuru, yuer ?o r J'urte dê Jotmr.no J'uru me~rur e J'tUU '!/'tz7nizur UJ' C'!J7tuçÕeJ' 

~~Utr. ------------------------------------------------------------------------------

c;;,.nJ'Zaeru:ndê yue UJ' u:nú.li..Fe.J' ~ yuu.l/~dêJ' ~ ~uu dê co.n.J'Umo ~mu:no dê.J' 

co.nJeffcJ' ~J' '?eku; ~re.J'e:Ntu .nu yuuJ'e totu.hílõdê dêJ' J'o.ntoJ' dê co.lhét'tu, 

co.ntU7nz'.nuçÕeJ' ficuzJ; tendê oJ' J'urômetroJ' dê .búctérz'uJ' um -vu/cr fUe u.lir~UJ'J'U OJ' 

./lmz'teJfrevt'.YtoJ'J'uruo J'eu co.71J'U7no; ----------- -------------------------------------

r;;,.n.naeru.ndê fue oJ' .nzmJ- dê co.ntumz'.nuçüo 7nz'cro.bí'o/?f/cu wr(/lcu~ .nu ~uu dê 

co.nJUmo dê co.nJ'effc ?odêm áetmr-J'e u dêzJ-.foctoreJ' nomeut:ÍU7ne.nte: u z'.nl!fic/ena'u dê 

z'.n'[/'ecçüo e d uuJ'ena'u dê dête.nçuo .nuJ' cr;rtuçõeJ'. ------- -----------------------------

r;;,.n.naeru:ndê fue u .n'tuuçuo é JTUtm ?uru uJ' /umz:liuJ' dê co7tceffc muJ' 7nu-,ü JTUtm 

uz'.n~ J'UTU oJ' J'erv/çoJ' J1ÚbhcoJ' dê G.ntro dê efuúdê ~J' ?e./uJ' e u J!J'co./u clfú.n'cu 

efeez~.náo77'u~J' ?e./uJ,·--------------------------------------------------------------
~.n.naeru:ndê fUe JÚ dêJ'dê O U710 .2007 O r:tfer-c7f:f5" W7n u./értu:ndê J'UTU eJ'J'e 

J'ro.b./ému, tendê z'.nc.lú.n'w ~reJ'e.ntudê umu recome.n~çüo yue fiz' ~ro-vu~ J'Or 

u.nu:nz~zílõ~·--- --------------------- ----- ------ ---- ---- ---- -------------- ------------

r;;,.n.naeru.ndê yue muzJ- recentemente, r;ró.J' u.nú.hJ-e ~ fuu.h'áõdê ~ {yuu J'uru o 

co.nJ'Umo J1ú.b.llco reu.lizutÚM .fJOT J'oh'cz'tuçüo ~ '&ômuru ~.nú:f?u./, firU7n 

dêtectu~J' em u(jumuJ' .zo.nuJ' reJ'fuÚ:z'oJ' 7nz'cro-.bí'o/?fzcoJ' J'erffoJ'oJ' J'uru o co.n.J'Umo 

~Jú.b.hec. -------------------------------------------------------------------------------

c;;,.n.naeru.ndê fue UJ' e.ntzílõdêJ' r'!fu./udêru.J' dêJ' J'eTf/Z'çoJ' dê tfjruu e re.nílüoJ' dêJ' 

;;t!ÇoreJ' JÜ u.lérturum puro oJ' ?erffoJ' dê conJ'Umo ~ ~uu ~ redê púE.h'cu dê co.nce$";, 

.fJOr eJ'tur co.ntU7nz'.nuáü. --------------------------- - ----------------------------------

----- ~.n7n o yrlf/'o mum'cfru/ dê '&:lfeT-~.noJ' e:;cerdéx'oJ' ~J' Co7/'f/'etê.na'uJ' e 

co~nne eJtuEe.léce u Jecçüo ?, urtfyo7ó, dQ uhneu c;) dê r'!fÚne.nto, ~reJ'e.ntu u 

'&ômuru ~.nz'cf/'u/ ~J' ?e./uJ' UJ'tyuz'.nte recomen~çóh: - -------------------------

----- ;&come.n~ d 'Cômuru ~.nz'cf/'u/ dê ?e./uJ' fue tt'z../fye.nde 7To J'e.ntz'dê dê, .no 

ôm.bí'to dê ~.JroceJ'J'o dê c~tuçuo tflJtrzbúz'çuõ e trutumento tlõ ~uu?uru conJ'Umo 

humU71o, J'e proceáum u todêJ' oJ' e~rçoJ' .neceJJ'o77oJ, vzJ-u:ndê utz';!fz'r oJ' ?urômetroJ' 

~uz'.F Z~J'o.l'toJ'~.Juru u fuu.hílõdê ~ ~uu. ------ --------------------------------------
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::f5o.sto isto, o .senhor pre.síáente áecfarou a/ierto o áe/iate .so/ire a matéria, 

convidancÍo ao.s .senhore.J deputacÍo.s ou o .senhor pre.síáente áa câmara para 

intervirem, tencÍo .sícÍo dada apalavra ao .senhor pre.síáente da câmara.---------- ----

------ ~ u.JO da palavra yue /fie foi conce!iida pelo pre.síáente da a.J.sembfeia 

municipal, O .Senhor pre.SÍdente da câmara, fUe di.s.se fUe era Com ,JOsto fUe falaria 

áe.s.Je voto áe recomendação e achava 1ue áe facto o voto áe recomendação tinha 

actualidade e iria tentar áe.Jenvofver tocÍo.s O.J e.if'orço.s no .senticÍo da áe.sínfocção da 

t!Jua e n o .senticÍo áe proteserem a.s .zona.s áe CUj'tação. :J5i.J.se ainda 1ue, como tocÍo.s 

.saliiam, tiveram há pouco tempo um problema yue, na .sua Oj'inião era muito pior 1ue 

i.s.so, 1ue foi o facto cÍo foro áe CUJ'tação re.r;pon.sávef por 75'! cÍo alia.stecimento ao 

Con.sefhotf da.S roefa.s, de Um momento para outro, ter áeixacÍo de dar t!Jua, e fUe a 

\;âmara havia feito tocÍo.s o.s e.if'orço.s para remediar a .situação, con.sesuincÍo pô-lo a 

foncionar. ------- - ------------ - --- - - --- - -- - - ------ ---------------------- - -------------

----- ::fSerante iuo, tinha fUe ctt.zer fUe n o próximo ano a prioridade cÍo município 

.seria a t!Jua no concelho e 1ue iriam ter com certe.za 1ue repen.Jar o abastecimento clã 

t!Jua e 7ue o maí.s rUj'idamente 1ue .seja po.s.sívef arranjar uma alternativa poryue o 

foro yue rebentou a:;ora e 1ue foi recuperacÍo poáería continuar a traliafhar durante 

muito tempo e tamliém poáería .Jer pouco tempo, poi.J .salie 7ue .sem a t!Jua não há 

hipótese áe .sobreviver em lacÍo nenhum e a T;âmara terá então áe, no próximo ano, 

fa.zer um sranáe e.iforço ne.J.se .JentícÍo. -------------- - --- ------- - --------------------

- -- -- Menu tamliém 7ue a.J própría.J conduta.J da t!Juajá estavam a relientar 7ua.se 

toclà.s e com o prazo áe validade feito e yue provavelmente iriam à lianca por7ue 

tinham yue arranjar dinheiro. -------------------- -- ---------- ---- - --- - ---------- ----

----- ~antou 1ue, entretanto, fora feita uma reunião uryente da câmara e 

chesaram a e.s.Ja concfu.Jão ma.s áe yuafyuer mocÍo a:;raáecia o 1/-'oto áe 

~comendação e c!l.s.se yue iriam continuar a trabalhar e a ver .Je melhoravam a t!Jua 

1ue têm neste momento. - -- - --- ----- ---- - --- -- -------- - ------ --------------------- ---- -

----- O .senhor tfSre.síáente áe J?'l.s.sembfeia em tfe:Juiclà áeu a palavra ao .senhor 

deputacÍo municipal &i ~e1ueira cÍo tParticÍo ~ociali.sta e este, no u.so da palavra, 

c!l.s.se 7ue incli;penáentemente da.J olira.s 1ue têm vincÍo a fazer -.se e 1ue era ólivío .serem 

nece.s.sáTÍa.J para !farantÍr a fUantÍdade de t!Jua reafçancÍo fUe, relativamente á 
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ruafidade, ju!Java não .Serem nece.s.sário.S .3rande.S investimentoS e a.S intervençÕeS rue 

.seriam necessárias yoáeriam .ser tomadas áe imeáiato com eruíyamento.s yara 

introdução do cloro, havendo eruíyamento.s rue yermítiam rue houvesse uma 

manutenção mais correcta do cloro áe forma a não haver situações áe existência áe 

e:xce.s.so de cloro em umas .ftesue.sía.s e em outras .ftesue.sía.s Já não haver cloro 

nenhum. ------------------------------------------------------------------------------

----- damliém advertiu yara a necessidade áe t omar certas cautelas, yorrue .saliia rue 

hUVÍa .situaçÕes naS estaçÕes elevatórias OU mesmo junto de Cl:f!'taçÕe.s em rue .Se 

descurava a fim;pe.za dos yerímetro.s áe yrotecção. ------------------------ --- --------

----- :?tlertou yara a e:xistêncíajunto a uma estação elevatória existir um curral de 

yorco.s e rue estas ruestõe.s .seriam .símyfe.s de resolver e rue certamente iriam redu.zir 

o yrolilema de contaminação das rfjua.s. ------------------------------------- --------- 

----- :?'lcre.scentou ainda, .ser este um investimento rue não tem comyaração com 

aruefe rue é necessário yara cJOTantir a ruantidade da rfjua maS a rua/idade também é 

imyortante e não .seria um ínvestímentoyor aí além. -------------------------------- -

----- O .senhor yre.siáente da a.s.semlileia municíyal em .Se.JUÍda áeu a yalavra ao 

.senhor deyutado :?tfiel J({;,reira do 'G:fJ''~_:JifP -----------------------------------

----- o .Senhor deyutado munícíyal :?tliel J({;,reÍra âz.sse rue cJMtaria de ruestÍonar 

mais uma ve.z o .senhor yre.siáente da câmara, a.Jraáecendo a maneira como falou .solire 

a recomendação feita yelo O cJrtlj'O, frisando rue era yreCÍ.SO realmente fa.zer a(Juma 

coisa e rue .saliía ter o .seu .Yruyo municíyal ayre.sentado uma recomendação yarecída 

em :1.007 e rue, ressalvando não .ser então o actual yre.sícÚmte em e:xercícío, Já .se 

ya.s.saram a(Jun.s anos e isso .se manteve. :Jl.ssim, a.Jraáecía o empenho da câmara 

municíyal yorrue a rfjua era um fiem essencial e em termos áe .saúde nunca 

ái.s;pen.sável ayre.servação clã r u alidaáe da rfjua. -- ----- -----------------------------

----- ~estíonou áe .sesuida o .senhor J're.SÍdente da câmara .solire, em termos 

yercentuaí.s, o dé/iíto de rfjua daruele furo yara o abastecimento do concelho das 

~las. - ------- - -- -- - - --------------------------------------- - -------------------------

----- km reJ)'osta a r ue.stão rue 1/ié foi col ocada o .senhor yre.síáen te da câmara 

reforiu rue aruele furo a rue .se tinha reforido era nesse momento re.s;pon.sável yor 

.setenta e cinco por cento do alia.stecímento cfa rfjua ao concelho e acrescentou, yara 
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claríficar, yue a câmara municíyal iria fo.zer um estuclô naturalmente ante.Y cCe 

investir e yue tal estuclô .Yería yre.Yente na aMemlileía municíyal yoryue era 

re~on.Ya!iífícfacfe cCe t oclô.Y .zelar yelo aliastecímento cfa t!Jua. ------------------- - ----

----- O .Yenhor yredcfente cfa a.Y.Yemlileia municíyal informou yue ayuele foro cfevía 

cfe/iítar vinte e clôi.Y fítrM yor .Ye:;unclô o 1ue cfaría cerca cfe um milhão e novecento.Y mil 

lí.tro.Y diárío.Y, re;presentanclô cerca cfe .Ye.Y.Yenta e .Yeí.Y yor cento cfa.Y nece.Ydcfacfe.y clô 

concelho Já yue a.Y na.Ycente.Y clô ~rte Ti;rancCe cfeliítavam cerca cCe um milhão cCe 

fítro.Yyordia. ----------------- ------ - -- - ------------------ - -------------- --- - - - -- -----

---- - :fiara cfar uma icCeia cfa evolução clô aliastecímento cCe t!Jua à vila recorclôu 1ue, 

havia youco.Y anM, ante.Y cfa aliertura clô foro no início cfô.y anM oitenta, a yuanticfacCe 

cfe tfjua tfí~onível yara o .Yeu aliastecímento roncfava o.Y .Ye.Y.Yenta a .Yetenta mil fítro.Y 

diárío.Y e yue a:;ora e.Y.Ye contYUmo a.Ycendia a yuo.Ye um milhão cCe lítro.Y. --------------

----- ~ u.Yo clà yalovra, o cfe;rutoclô :JVC'ar/i :;(;{aryue.Y rej'eríu yue a recomencfação 

vinho falar clà yualícfacCe cfe um yrocfuto imyortonte e yue a.Y reforêncía.Y e 

yreocuyoçÕe.Y clô .Yenhor yredcfente cfa câmara corre~ondiam à vercfacCe, yoi.Y toclôs 

.Yentiam a falta cCe tfJua e yue tinha toclô o a;poio clô sruyo como era ólivío yara e.Y.Ya 

dtuação ser yen.Yaclà atemyocfomente. ---------------------- ---- ---------------------

- ---- ~entanto havia clôis yartfJraj'o.Y ne.Y.Ya recomencfação yue 1/ié cfeíx..aram um 

youco yreocuyaclô nomeacfamente no 7ue di.z "condcferanclô a.Y análíse.Y cfa yuolícfacCe 

cfa tfJua clô con.Yumo humano clô concelho cfo.y 1/-'elo.Y a;pre.Yentam, na yuo.Ye totofícfocfe 

cfô.y yonto.Y cfe colheita, contaminoçÕe.Y focais tenclô yeiM yorâmetro.Y, (cfe;roi.Y têm os 

nome.Y técnico.Y) valore.Ylfue ultra;pa.Y.Yam o.Yiímites yrevísto.Y yaro o .Yeu contYUmo "e 

tamfitfm o outro yartfJraj'o 1ue di.zia "condcferonclô yue a enticfocfe cololioroclôra cfe 

.YeTVÍço.Y cCe tfJuo.Y e redcfuo.Y cfô.y :J/:çore.Y, Já alertou yara M yerí.Jo.Y clô contYUmo cfo 

tfJuo cfa recfe yúlilíca clô concelho yor e.Ytor contaminocfa ·; o cfe;rutaclô :JVC'arJi 

:JVC'ar7ue.Y rej'eríu não .Yofier .Ye i.Y.Yo era um alerto, não estonclô a cf'uer yue o .JTUJ'O 

T;:J5~- tJ5tfi e.Ycrevera o yue não era, mo.Y1uerío 1ue o .Yenhor yredcCente cfa câmara 

ou melhor, cfava-1/ié e.Y.Ya Oj'OrtunicfacCe yaro tran1uífí.zor a.Y yes.Yoa.Y .Yolire a y ouca 

tfJua r_ue tinham - e J á yerceliero haver youco yorr_ue o .Yenhor yredcfente falara no 

r_uanticfocCe e não na yualícfocfe cfo tfJua - .Yolícítanclô informação .Yolire se e.Y.YO youco 

yue tinham não e.Ytavo cCe facto a.Ydm tão mal 1uonto is.Yo ou e.Ytava? - ------------- ---
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- ---- ~ u.Yo da palavra, o .Yenlior presicúmte da câmara, em re.s;poda à yuedão 

colocada pelo .Yenlior de;putaclõ ::Al'arf ::Al'aryueJ, e.Yclareceu yue re.7ularmente 

vínliam técnico.Y collier amodra.Y e fazer anáfi.ye consideranáo yue o.Y .Yeu.Y re.5'Uitaclõ.Y 

indicam liaver de facto a/jun.Y pontM yue eram maí.Y complicaclõ.Y e r_ue iam 

a;parecenáo certa.Y .forma.Y de contaminaçÕe.Y yue ultra;paMam o permíticlõ pela.Y lei.Y 

ma.Y na maioria cfõ.y ponto.Y (neae momento não tínlia o.Y áocumento.Y consicJo ma.Y 

podia de;poi.Y modrar) a .5'ituação não era e.Y.Ya porr_ue no.Y ponto.Y onde eram 

recolhída.Y a.Y amodra.Y a rfjua edavaprontapara o con.5'Umo. ------------------------

----- ~afirmou, no entanto, yue havia de facto a/jun.Y ponto.Y onde a rfjua não 

e.Ytava em concll.çõe.Y para o con.Yumo e yue de facto era verdade o yue o .Yenlior 

de;putaclõ munic{pal &i ~ífveíra di.Y.Yera. :?lcre.Ycentou yue .Ye, de facto, tive.Y.Yem 

ne.Y.Ya altura ayuefe.y cfõ.yeaáore.Y automático.Y.Ye calliar a coi.Ya edaría âzforente,já yue 

ainda edavam a fazer Í.Y.Yo de forma amaclõra, acre.Ycentanáo porém yue não li avia 

dinheiro ne.Y.Ye momento para comprarem e.Y.Ye.Y cfõ.yeaáore.Y, acre.Ycentanáo yue eram 

imyortante.Y tai.Y medida.Y para a r_ualidade da rfjua, ma.Y yue era preci.Yo não e.Yyuecer 

yue afinal o maior prolifema .Yeria cfie.7ar um cEia à torneira e não ter rfjua e yue i.Y.Yojá 

tinlia aconteciclõ fiá fiem pouco tempo e achava yue iMo .Yeria terrível----------------

----- Ú .Yenlior presidente da as.Yemlifeia municipal, por não haver maí.Y in.YCTÍçÕe.Y 

para o u.Yo clã palavra, pô.Y a recomendação de T;;tj~_tJitJi a votação, tem a me.5'ma 

.5'iáo a;provada por unanimidade. ------------ --------------- --- ------------------- ----

---- - tfia.Y.You-.Ye em .Yf!_Juida ao períoáo de.Ytinaáo a intervenção áo púlilico, tenclõ o 

tPre.5'idente de J?luemlifeia in.formaáo o.Y pre.Yente.Y da.Y norma.Y re.7imentai.Y 7ue 

re.7ulam tal períoáo. ~sim, comunicou yue r_uem 7ui.Ye.Y.Ye u.Yar da palavra deveria 

antecipadamente fazer a .yua in.Ycríção, rejerináo o nome, a moraclà e o a.Y.5'Unto a 

tratar. ----------- ---------------------------- ----------- -------------------------- ----

----- :foram in.Ycríto.Y o.Y cidadão.Y Lúcia -correia, re.5'Ídente em ~ão ::;{;(ateu.Y, 

Ur zelina, para folar .Yo!ire a.Y canada.Y de váría.Y pe.Juesia.Y clõ município da.y J?ela.Y; 

T;ecília J3orlia, residente na Urzelina, para falar .Yo!ire o campo de foteliol de 

Urzelina e uma parede localizada em ~ão tfiecfro; Luú J?ivíla, residente em 

fl>g.Yai.Y, para folar .Yo!ire o kâz/ício ~o/; ~ão tfiaufo ~ilva, cfõ.y fl>g.Yai.Y, para 

tratar clõ me.5'mo a.Y.5'Unto; ::;{;(árcio ~ilva, cfõ.y t/J,.g.Yai.Y, J:1ara folar .Yo!ire canada.Y da 
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.fre:Juesia; :?'ll!ierto J3ettencourt, elOs tf!>gsaís, .rara falar solire as canatfú clõs 

&saís e ~no ~ífva, resicúmte no ~rte "!i;rande, J'ara folar solire os caminhos 

municij'aís cCa .zona norte clõ concelho. ----- ----------------------- --------- - ---------

----- :foi .recllclõ aos cicCacCãos a intervir 1ue tentassem ser concisos emliora não 

1uerenclõ cortar a .ralavra a núz.tuém .rois como toclõs saliíam toclõ esse .rrocesso 

levava um certo tem.ro, cCanclõ o ::Presidente cCa ~semlileia, a .ralavra à senhora 

1:úcia í[;orreia. ----- ---------------------------------------------- -------------------

----- ;?'[senhora Lúcia í[;orreia, no uso clã .ralavra, começou .ror cC'z.zer 1ue em nome 

de a!Juns moraclõres de várias canacCas1ue .rareciam ri/ieiras .rretenclla tecer a!Jumas 

considerações. l;omunicou 1ue foncCamentava tal intervenção num .rerueno 

levantamento cCas .zonas a serem .ravímentacCas e rue seriam na ordem clõs lfuatro 

ruílómetro e meio, cuja .ravímentação Já vinha siclõ .rrometicCa à vários anos, 

.rretendencÍo salier ao certo lfuanáo é rue isso seria .feito e lfue yueriam assim uma cCata 

certa, .ror1ue a .rromessa 'jara o ano, .rara o ano "não era o suficiente. --- ------- ---

----- O ::Presidente de ~sem/ileia.rassou a.ralavra ao ::Presidente clã í[;ãmara 1ue 

cf1sse ifUe cfe momento a í[;âmara ::M:mici.ral tinha uma j'rioricCade rue era O 

aliastecimento cCa flua, ou s,Ya, colocar flua de lfuafícCade nas torneiras cCas .ressoas 

.relo 1ue, em relação às canacCas realçou 1ue naturalmente iriam ser aifaltacCas 

aljumas mas com a!Juma calma, dentro cCas .rossiliílícCades rue tinham e rue a 

í[;ãmara não .roclla entrar em loucuras .rorrue não tinha cllnlieiro .rara isso, achanclõ 

rue as .ressoas tinham razão, rue não lhes rueria tirar mas ifUe nesse momento não era 

.ros.nwl assumir com.rromisso em relação a canacCas. ---------------- ----------------

---- - Ji:m re~osta ao senhor ::Presidente cCa "Gâmara, o mesmo munÍciJ'e, senhora 

1:úcia í[;orreia, afirmou 1ue já fiá anos yue isso tem vínáo a ser .rrometiclõ .relo 

senhor .rresidente cCa câmara e rue o mesmo cC'use ruanáo entrou n o mancCato rue .rara 

o ano resolvia a '!uestão cCa sua canacCa e rue, emliora não J'Odenclõ folar .ror toáos, 

ju!Java rue .rrovavelmente tamliém aos outros .rrometera. ;?[senhora 1:úcia l;orreia 

cllsse '!ue com.rreenclla rue o senhor .rresidente não .roclla atender a tuáo mas 

constatava '!ue li avia canacCas em rue os moraclõres .rara elas foram morar fiá menos 

anos e '!uejá .rossuíam taís canacCas .ravímentacCas, acrescentanclõ rue era muito liom 
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;para ruem entrava e ~aía eCo carro e não tinha 1ue ~jar nada nem tinha humicúuíe 

em ~a~ caJa~ ma~ era :maí~ com;pfícacfo ;para 1uem convivia com iJJo tucfo. ----------

----- ~ tuo áa ;palavra, a Jenhora l;ecílía J3orlia, afirmou 1ue tinha uma ;pareáe 

em ~ão tPed-ro ao facfo da oficina áe :llrmeída e ;;ít.zevecfo 1ue foi áerruliada ainda no 

anterior mandato maJ CfUe, df{J'oi~ ca~JO, fi.zeram duaJ rotundaJ e levantaram toc{Ú a~ 

;pareáe~ à volta com excf{/'ção da1uefa ;pelo 1ue !Iodava áe ~alier o ;por1uê e ~e afjum 

clla iriam re~ofver o ca~o como e~tava anteriormente. d amlitfm, acerca eCo futeliol, 

cllJJe 1ue lhe ;pecllram ;para ;pe-r;:; untar ~o/ire a fo!ta de iluminação e ~o/ire a falta eCo~ 

liancoJ de ~;plente~, 1ue~tionancCo ~e iriam tratar ca~~o e ~e havia afjum ;pra.zo ;para a 

~a concfuJão. ------------------------------------------------------------------------

----- O ~enhor ;predáente da câmara refJ'ondeu 1ue em relação à ;parede em ~ão 

tPed-ro já falaram váríaJ ve.ze~ ~o/ire e~~a ;parede e 1ue já falou com Jenhor :f>aufo 

~ífveira e com uma ~érie de ;peMoa~ ma~ aíncfa não houvera cllfPoniliifíáade ;para 

fo.zer a ;parede. ~aliía 1ue vinha eCo anterior executivo ma~ não era ;por iJ~o 1ue não 

fora recon~truíáa maJ ;poryue aínáa não tinham ticfo o;portunidade de fá che:;ar. ----

----- ~anto ao cam;po de futeliof cfe Ur.zefína rejêriu 1ue como tocfo~ ~aliíam foi 

cofocacfo fá o refvacfo dntético e 1ue Jaliía, ;por1ue a e1uí;pa áe futeliofjá ;por afjuma~ 

ve.ze~ o contactara, da situação áa efectriciáacfe ma~ 1ue iJ~o eJtava ;penáente áa 

che:;aáa eCo ~enhor en!/enheíro da Jecnovia 1ue neJte momento eJtava áe foria~ e 1ue 

era ;portanto a Jecnovía 1ue eJtava a;pa~Jar o~ calio~. - - --- -- - ------------------------

----- ~encfo aJJÍm não tinha ;portanto a;poJd/iílídacfe áe reJofver ;parajá o a~~nto 

ma~ ~aliia yue em ;prínc(pio o en!/enliéiro devia che!far no cComín!/o e já tinha uma 

reunião comliinada com ele ;para acertarem eJJe~ ;pormenore~. - --- - - -- - ------,---------

----- ~anto ao lianco áe ~;pfente~, naturalmente 1ue a câmara municí;paf iria 

rf{/'or o~ lianco~ eCo~ Ju;pfenteJ e 1ue não iriam ~er áe cimento como oJ yue fá eJtavam 

;poryue Je ;pecllra na altura da colocação eCo ;púo dntético ;para Je áerruliar o~ lianco~ 

e:x.íJtente~ e ~li~títuí-fo~ ;por novoJ lianco~, ~6 1ue neJte ano, a câmara não tínli'a 

cllnli'eíro ;para com;prar oJ lianco~ e efJ'erava re~ofver í~~o no ano ~t;Juinte. -----------

----- tfio~teriormente foi dada a ;palavra a ~enhora 'Gecífía J3orlia, yue rejêriu !Iodar 

de ~alier a ;preví~ão ;para a conJtrução da ;pareáe de ~ão tPed-ro e ~e ;por acaJo o ~enhor 
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yresicfente cfà câmara tínha a/juma icleía ele como a iríam reconstruir e se havia 

a/jumayossi/iífídade de isso ser resolvido ainda este ano. ---------------------------

----- ~ uso da yafavra, o senhor presidente da câmara informou 1ue se havia 

esruecido de informar, ainda a ver Com O.f fíanco.t de SUJ,/ente.t, rue a 'Câmara 

::lf'unicipaf comlíinara colocar líancO.t proví.rórío.t uté a colocação dos áeflnitivM, 

acrescentando em relação à previsão áa construção da parede em ~. {f{cfro rue não 

tinha nenhuma previsão. ------------------------------------------------------------

----- :15e Se.JUitÍa foi datÍa a jJafavra ao .tenhor Ji;ú :Jivífa, doS lf!>gsaís, fUe declarou 

rue a .tua yre.tença ali estava relacionatÍa com as o/iras no 1I.cCzftcio ~o/, melhor 

cCu:endo com a falta cfefa.t por1ue áescfe há muito não se fa.zia lá naáa e a 'Casa do 

9'iovo, áe rue era dlrí.Jente, era uma áa.t tr& instítuiçõe.t a rue víría a pertencer o 

ecCzftcio. -------------------------------------------------------------------------------

----- Úra acontecia 1ue o ecCzftcio onde está instafacfà a 'Casa do :fSovo, estava catÍa 

V'e.Z ma'Ís tf"esratÍatiõ e rue O.f .tÓciO.t desáe há muito rue se ruestionavam acerca das 

referída.t o/iras e cCu:em rue falaram com a senhora secretáría, a senhora ?lna 

::;({arrues, e e/a tem informado rue O Jlnheíro está Jl'f/'onívef para f<;yo fUe .te 

reiniciarem a.t o/iras. 'Constatando f.Ue rara.t eram aS ve.ze.t rue a a.t.temfífeía 

municipal e o senhor presicfente tÍa osfunta áe :f'resuesia dos &,saís não 

ruestionavam .tolíre esse assunto, .Jostaría rue o senhor presidente tÍa câmara 

municipal acafma.t.te O.f SÓcios tÍa 'Gasa do :fSovo e Jl.t.tesse para ruando estava a 

pensar reiniciar as rejeríáa.t o/iras. ----- -------------------------- -------------------

----- Usou áapalavra o senhor presiáente tÍa câmara municipal para re'f!'onáer rue 

era certo ter a câmara municipal levado a/jum tempo a yensar a solução para o 

prolífema mas 1ue nesse momento acredltava ter a solução para o prolífema do 

JI.cCzftcio ~o/, acrescentando 7.ue o JI.cCzftcio ~o/ não era tÍa câmara municipal ma.t 

sim ele uma empresa municipal chamatÍa Jerra.t ele :Pqjãs rue fi.z e PO.JOU aruílo f.Ue 

estava Já construÍdo mas propunha nesta a.tsemlíleia, ruer ao senhor presiáente da 

junta de fiesuesia, flJ.er à 'Ca.ta do :fSovo e ruer ao.t e.tcuteíro.f para .te reunirem e 

para assumirem ele uma ve.z por toáas as suas re'f!'on.ralíi/iáaáe.t e não anáarem a 

cf'u:er 'yue t[rorufi..zer_ fU8 t[rorufi.zer ''porrue fo.zer todoS nÓ.t rueremo.t fa.zer ma.t 

achava rue catÍa um áefes vai ter rue assumir as suas re'fj'onsalíilítlàáes e rue a 
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câmara muniCÍJ'al de facto tinha uma .rolução, não .sabemlõ .se .seria a melhor ma.s yue 

a iria colocar ne.s.sa reunião e iriamj'en.sar a .sério oJ'robfema do krl'z/ícío ~o/.-- -- -

-----:Informou ainda yue a .senhora .secretária ;;;ílna tPaula ;y;;{aryue.s tinha no.rlano 

resional de.s.se ano cem mil euros J'ara entresar á \;a.sa do tfiovo e yue e.s.se tfinheíro 

não J'a.s.saria J'ela câmara muniCÍJ'al ma.s iria dlrecto J'ara a \:;a.sa do :fiovo e 

acredltava yue a .senhora ;;;ílna tPaula ;y;;{aryue.s Já J'ed1ra documentos á \;a.sa do 

:fiovo .rara J'oder fa~er chesar e.s.se d1nheíro à me.sma \;a.sa do tfiovo ma.s também, 

como era do .seu conhecimento e do dlri3ente da \;a.sa do :fiovo, a .sua t!lrecção não 

enviara e.s.se.s documentos, acrescentando yue não .saliía bem yue tfpo de documentos 

eram ma.s .saliía yue ainda não haviam .sido enviado.sj'ela \;a.sa do tfiovo. ------------
-- -- :?'lcre.scentou o .senhor J'reddente da câmara yue de yualyuer forma achava yue, 

J'ara bem ou J'ara mal, na .sua oyinião era im.rortante .se .sentarem t odos e analisarem a 

.solução .ren.sada, vendo na realidade .se e.s.sa .seria a .solução ideal .rara de facto 

avançarem com a obra yue ne.s.se momento era clande-stina e uma obra yue não fora 

a;provada J'Or nil!Juém, não .sendo uma obra clõ municíj'io ma.s da emJ're.sa muniCÍJ'a/, 

e yue ne.S.Se momento a emj're.Sa muniCÍ.ral não tinha tflnheÍro e rue, J'Or Í.S.SO, "VQC' ter 

fUe UbrUÇ"OT Q CbrU e VQC ter rue kvor Q CbrU jJOTU fie.nte hiUJ' teruc rue ccm.fn';tor zJ-.ro 

multe k7n entre uJ' e.ntz'áüáeJ' z'.ntereJ'J'utÚEJ' em fi.zer cu em cc?ttz'.nuor urue/u c.bru ': --

----- &tomancfõ aJ'alavra O .senhor !i;íf ;;tvi/a alesou rueyen.sa rue em~unho foi 

enviada uma medlção, medlção e.s.sa feítaj'elo.s .senhores aryuitectos, e yue a enviaram 

e não tinha conliécímento.s de mai.s nada, .relo rue não tinha conhecimento da 

e:x,i.stêncía de mais a!Jum documento yue fo.s.se .redlclõ J'ela .secretaria resional e .se o 

.rroblema J'oderia .ser resolvido nayuele t!la, da .sua )'arte seria C«j:Ja~ de ficar ali até 

amanha, até a resolução do J'roblema. ------------------------------------------ ------

----- O .senhor yreddente da câmara referiu, em re.s.ro.sta, yue como deviam calcular 

e.ste não era um J'roblema de e-stalar o.s dedos e ficar tuclõ re.solviclõ J'elo yue tinham de 

conversar e tinham yue arranjar uma .solução J'ara í.s.so. ;;?[firmou também yue o 

muniCÍJ'Ío ne.s.se m omento já tinha uma .solução, yueyodla não ser a melhor, mas toclõ.s 

o.s íntere.s.sado.s tinham yue .sentar-se e .saber .se realmente rueriam ou não fa.zer o 

krl'z/ícío ~o/, e .se yueriam ou não as-sumir as re&j'onsabífídades. --- -- - ---- - -- ---~--
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----- \;oncecfláa a J'afavra ao .renhor ~ão tPau!o ~ífva, este começou J'or cl'u.er yue 

a .rua yuestão já havia dcfo J'ratícamente re'fl'oncflc!a ma .r acrescentava yue estava na 

J'O.f.fe áa .Junta &,íonaf cfos ;ltçore.r 'G~ a yuantia c!e cín1uenta mil euro.r )'ara 

o J:;cCzjicío "'Jof há cerca c!e um ano e yue a re.foriáajunta só yueria .ralier se eraJ'ara 

cfevofver o cfinheiro à ~ecretaria &,íonaf cfa $uventuc!e ou se era )'ara jà.zerem a 

olira. ------------------- - ------ ------- -----------------------------~- -------------- ----

----- O .renhor tfS.redc!ente cfa \;âmara reJ'j'onc!eu 1ue achava não ore áever cfevofver o 

cflnheiro ma.r 1ue tinha 1ue .rentar tocfo.r e che.Jarem a uma concfu.rão. ---------------

- ---- t'oi concecfláa aJ'afavra ao senhor Jfl'árcío ~ifva, yue falou cfa sua canacfa 1ue 

aináa estava J'Or aifaltar, e fora J'rome.r.ra elO .renhor )'redc!ente cCa \;âmara ore fo.r.re 

efeito e tamliém estava J're.rente )'ara rlJ'resentar o seu tio, ~sé \;atrina mais 

conhécícfo yor \;atrina yue ancÍava c!e mufeta.r, )'elo mesmo não yocfla ter vir cond!Jo 

já 1ue havia há J'Oucos cflas caícfo fá na canaáa, J'Or falta c!e .rer aifaltaáa, aliá.r como 

anteriormente a .renhora Lúcia falara com ra.zão cl'u.encfo yue maior J'arecía uma 

rilieíra, acre.rcentancfo yue falara com o senhor vereador t'ílíye 1uancfo estavam a 

aifaltar o C01r:J'o c!e foteliof J:e Ur.zelina e yue o mesmo f/ié cfl.r.rera yue yuancfo 

aifalta.r.rem o camJ'o de futeliof cfa 7/:r.zelina J'Or cau.ra elO dntético, yue iriam 

aifaltar a canacCa e até hoje aincCa não vira aifa!to nenhum e o camyojá foi aifaltacfo. 

----- J:;m re'f}'osta ao .renhor Jfl'árcío "'Jifva, o .renhor tfS.reddente cfa l;ãmara 

afirmou yue não .ralii.a desse comyromis.ro elO .renhor vereacfor e yue J:e yuafyuer mocfo 

iria folar com ele e .ralier ore o mesmo ore comJ'rometera, ver o yue era yossívef .rer feito 

mas como lhe cfl.zía este ano não havia maior cflnhéíro yara aifaltar mais canacÍas e no 

J'rÓ:x.Ímo ano J'rovavefmente iria aifaltar a/juma.r ma.r com calma J'oryue realmente o 

~ . . st' . , yro:x.zmo znve zmento .rena na a.JUa. -------------------------------------------------

----- O .renhor tfS.reddente áa :?l.uemlifeia em se:~uíáa deu a J'afavra ao .renhor 

:;?{Jlierto :t3ettencourt, elOs &.rai.r, yue re.foriu ter víncfo yara falar .rolire a canacÍa e 

yue vinha rlJ're.rentar os moracfore.r áa mesma, já yue ne.r.ra altura tinha cerca c!e 

cínyuenta J'Or cento aifa!taáa há mais c!e vinte ano.r, estancfo numa comyfeta 

lÍe.JracÍação e o.r outros cínyuenta J'or cento nunca foram aifaltacfo.r. :Jlc.re.rcentou na 

altura áa.r eleições foram fá várío.r cancfláato.r e tocfos yrometeram aifalto yara a 

canaáa e o executivo actual di.rse yue era um J'rolifema 1ue havia áe .rer re.ro/vicfo com 
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o yróximo yoáer, yrometeu muita.f ajuáa.f e yue o !Joverno iria estar yor lado áele.f, 

yortanto !Jostavam 1ue ajuáa.f.fem a.f ye.5.5oa.5 toáa.f áe tfJ,g.faÜ e yuem tínlia caminho.f 

yara aifaltar yara verem se melhoravam e.5.5a dtuação. ------------------------------

-----:?lo u.far áayalavra o ;/{.edáente áa câmara Jl.f.fejáter falado áa.f canaáa.f e 

1ue já .fe reyetira váría.f ve.Ze.f yortanto não tinha maí.f yara Jl.zer em relação a.f 

canaáa.f, referindo yue iriam estuáar canaáa a canaáa e tentar áentro áa.f suas 

yosd/iílíáaáe.f re.folver áe facto o.f yro/ilema.f yue forem yo.fsívei.f .fer re.folvido.f e 1ue 

milll!Jre.f não conse:Juiam fo.zer. ------------------------------------------------------

----- :Jltri!iuíáa ayalavra ao .fenfior ~no "";Jilva, un.f áo.f muníciye.f Ín.fcrítos, este 

referiu 1ue tamliém tinha vindo yor cau.fa áa.f canacfas, e 1ue a sua tamliém yarecia 

uma ri/ieira e 1ue moravam lá áe.z ye.f.foa.f, referindo-.fe tamliém à áemolíção clõ 

viteleiro. ------------------------------------------------------------------------------

----- Ú yredáente áa assem/ileia yer:~untou .fe o .fenlior yredáente 1ueria refPoncÍer 

ma.f este Jl.f.fe 1ue não o yretendla fa.zer, yelo yue conceáeu a yalavra ao .fenhor 

::tl''buei"";Jilvayedluyara intervir e comunicou yuejá vinlia alí vária.f ve.Ze.f falar 

5o/ire a 1uestão áa.f canaáa.f e yen.fava 1ue fiavía fundo.f comunitárío.f ou outra.f 

forma.f áe con.fe:Juir cflnlieiro .fem .fer do.f fundo.f yróyrios cfa 1;ãmara. -- -------- - -- - 

----- damliém levantou a 1uestão do.f cancfláatos venceclõre.f, 1uando tinham feito a 

camyanha eleitoral, terem cflto 1ue o !JOVerno ia ajucfar e 1ue iam ser ayoiados e nunca 

ouvira cfl.zer 1ue o !Joverno não tinha áado ayoio, yelo 1ue yeryuntava o 1ue é 1ue áe 

reyente aconteceu yara ele.f faltarem com a.f yrome.5.5a.5 toáa.f, yor1ue ll!JOra é só o 

aliastecimento áe á:Jua como yrioriáaáe, com o 1ue concoráa, ma.f 1ue .fe e.5fuecera7n 

do re.fto, concluinclõ fue a.f yrome.5.5a.5 áe reyente áeixaram áe exi.ftir e, referíndo-.fe 

à.f canaáa.f era áe oyinião 1ue áeveria .fer tudo foi to áe uma ve.zjá 1ue fi.zeram outras 

olira.fJnaíore.f. ------------------------------------------------------------------------

----- !&,tomando a yalavra o "";Jr. ;/{.edáente áa 1;ãmara referiu 1ue yara dera 

maí.f f ácil á'z.zer 1ue ia aifaltar a.f canaáa.f ma.f não yocfla comyrometer-.fe com coi.fas 

1ue a yartiáa não .fa!iia .feia ter cflnheiro yara a.f fo.zer. ~entanto nes.fe momento, 

como tinha Jlto e mantinha, a yrioriáaáe era o aliastecimento áa á:Jua no concelho, 

aye.far áa.f canaáa.f tamliém .ferem imyortante.f e .fe calliar .feria maí.f fácil yara ele 
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á'z.z.er yue ríam fa.zer toáas as canaáas mas áar.ui a um ano estavam todos ali outra 

ve.z e yortanto ele não foncionava assim. --------------------------------------------

----- J?l senhora Lúcia T;orreia yecliu yara intervir e clisse yue o senhor yresidente 

estava sempre a falar áa falta de clinheíro e rue havíayouco clinheíro e yue não yoclia 

prometer mas yue áurante a camyanha, o senhor tfS.residente havíayrometído mundos 

e fondos, como áevía estar lemlirado e yue na altura se o mesmo não yoclia não tinha 

cfito rue fo.zia, concluindo yue os muníciyes estavam a e:x.í.:Jir uma coisa yrometiáa, 

yortanto o senhor presidente yrometera e fora eleito e ~ora era muito comylicado 

estarem nesse vai ou não vai yoryue era chato e era só promessas e yromessas e mais. 

--- -- O senhor tfS.residente áa J'?l.ssemlileía anunciou ter terminado o yeríodo áa 

intervenção do yúlilico e yue yassaríam ~ora ao yeríodo de intervenção dos senhores 

áe;putados municiyaís yara o tratado de assuntos yue ju!Jassem imyortante yara o 

munícfpio e clisse yue desde Já tamliém yretenclia inscrever-se yara fa.zer a!Jumas 

ye"!}untas. ----------------------------------------------------------------------------

---- - kntrando no período de J?lntes áa Oráem do ;Jjía yara intervenção dos 

senhores áeputados, o senhor Luís ";Jilveíra comunicou rue tinha um aliai:x.o

assínado yara a;presentar. -----------------------------------------------------------

----- O senhor tfS.resídente clã J'?l.ssem/ileía retomou a palavra e clisse yue iría áar o 

encaminhamento normal ao reforído /iai:x.o assinado e yue uma áas c"J'ias iría ser 

naturalmente entr'!Jue na câmara, poryue sendo a J'?l.ssemlileia ::ifl'uniciyaf a;penas 

áeli/ierativa e como tal utilizam toáas a ach'!Jas yue 1/iés Ch'!Jam yara ir yuestionando 

a câmara solire as matérías yara yue são alertados e yara analisá-las na altura 

pr"J'ría, nomeaáamente yuando áa a;presentação do orçamento. ----------------------

----- tPosto isso o senhor tfS.resídente clã &ll.ssem/ileía deu a yalavra ao senhor 

áe;putado municiyal Luís ";Jífveira yue reforíu ir começar yor um assunto ali 

tra.zido por cliversos munícipes do concelho e rue tinha a ver com a pavimentação áe 

a!Juns acessos a haliítações e moraclias permanentes no concelho. --------------------

----- O mesmo senhor áe;putado clisse yue manifestava nestayrímeíra intervenção o 

~rado J:1elas yessoas terem vindo à assem/ifeia poryue muitas ve.zes eles {os 

yolíticos) e há liocaclinho ouviu a senhora Lúcia á'z.z.er ''rue se calhar yor não 

prometer é rue não é tÍe;putado, ou outro Car.JO rualyuer yolítíco " muitas ve.zes 
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atriliuem, e com uma certa ra.zão, a re'fl'onsaliífiáaáe yara os ciáaáãos yorrue sentem 

rue muitas w.zes âuem ou falam no café mas áf!j'ois não áão a cara à pente nem no 

lu!/ ar yróyrio, yortanto é com muito fi:Jrado rue vi a sala Cheia e Com aS yessoaS muito 

pontalmente, afi-nal vivemos em áemocracia emliora muitas w.zes não yareça, e como 

tal acha rue não tem naáa áe mal as yessoas áefenáerem aruilo rue é seu e reivímRcar 

a1uúo rue entenáem rue é um direito rue ICe assiste. --------------------------------

----- :15f!j'ois em relação a canacfas, e VOU ter oyortunicfacfe yara folar enruanto 

tPresiáente áe ~nta, maís uma w.z foram enumeraáas a.(Jumas canaáas áa sua 

fte:~uesia e :JMtaría cfe ctt.Zer O Se:Juinte:yrimeiro yarece-lhe rue a re'fj'Mta do senhor 

yresicfente não foi a maís Correcta yorrue re'f/'oncÍendo a tudo rue não hUVÍa cflnheiro, 

O rue cÍe facto aChava não Ser a re'fj'OSta mUÍS Correcta, maS Se calhar a mUÍS fácil 

'Com efeito, a assemlifeia iria ter a oyortuniáaáe áe discutir contas e números e wr 

rue afi-nal não é fiem assim, yorrue liavía dlnlieiro yara aruúo rue se ruer e se 

entenáe rue é umayrioriáaáe. 1:, áe facto a t!Jua como fi'<de fora dito é umayrioriáaáe 

mas acha rue os ciáaáãos estão fortes áe ouvir folar em yrioriáaáe áa t!Jua há anos 

consecutivos e aínáa li <de se fala em yrioriáaáe áa t!Jua e inwstimentos na t!Jua mas 

isso na sua oyinião acha rue não era a resyosta maís aáeruaáa, mesmo yerceliendo o 

senhor yresiáente e tamliém yerceliendo a situação áa câmara rue não era simyática 

em termos financeiros mas ICe yarecia ser yos.nwl áar a volta à situação já rue os 

muníciyes falaram sensiwlmente áe ruatro ruilómetros e meio áe yavímentação no 

total áe toáas as fte:~uesias do concelho o rue 1/ie yarecia youco dinli'eiro yara um 

municfrio rue tinha yara inwstimento anual sensiwlmente três múfi'ões áe euros 

yorrue ao retiraram dois mÚhões e meio ou três mÚhões num ano yara resolwr o 

yrolilema dos acessos a fi'aliitações em todo o concelho todo era uma ruestão áe lioa 

vontadê. ------------------------------------------------------------------------------

----- Jamliém referiu rue enruanto tPresiáente áa~untajá vinha com essa luta há 

muito temyo e rue no anterior executivo foi lfi'e yedido um levantamento dê toáas as 

canaáas áas fte:~uesias começando yelas li'aliitações rue morassem yermanentemente a 

fim dê fa.zer uma candláatura aos fondos comunitários dêssas yavímentações já rue 

taís fondos comyarticiyam em oitenta e cinco yor cento a fundo yerdldo yortanto o 
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munícfJ'ío .ró tería cfe .ruyortar yuínze yor cento, e.ftanáo-.re yoi.r a folar num valor 

irrí.fóríoJ'ara o orçamento cfà \;âmara. ----------------------------------------------

----- :Jlc.re.rcentou o mesmo .renhor de;putaáo municíya/, Luü "'Jifveíra, yue teve o 

cuícfàáo, mal e.rte e:x.ecutivo entrou em funçõe.r, áe enviar um oftcío ao .renhor 

yredcfente actual da 'Gâmara, ao yuaf nunca obtiveram a re.spo.rta, a comunicar a 

dtuação cÍeMa.r canada.r envíanáo também cóyia áo oftcío tinha dáo envíaáo a o 

anteríor e:JCecutívo. :JVt'ai.f tarefe folou com o .renhor vereaáor, :Jlmaro J?l..zeveáo yue 

/fie clZ.r.re yue cfe facto e.ftavam a yre;parar e.r.ra canclldatura e yue o deyutaáo Luí.r 

"'Jilveíra /fie foe.r.re chesar um oftcío com e.r.ra.r canada.r, yefo yue voltou a enviar um 

oftcío ao .renhor vereaáor com e.r.ra.r canada.r yue não cht;Javam na pt;Jueda áo.r 

&,.faí.f a um yuilómetro cfe e:x.ten.rão. \;omunicou também yue a.r yarecÍe.f e.ftavam 

toda.r feita .r áe novo yefo yue o.r alar.Jamento.r yue eram yara .rer feito.r e.ftavam feito.r, 

a.r yarecfe.r cfe .ruyorte e.ftavam tocfà.r feita.r fiem como a.r cfe yrotecção da e.ftrada 

faltanáo ayena.r colocar o a.ifàlto. ------------ ---------------------------------------

----- O me.fmo .renhor de;putaáo yuü tamliém dei:x.ar uma yue.ftão em relação a.f 

canada.r, yue.rtíonanáo .re cÍe facto o municíyio e.ftava a traliafhar no .rentiáo cÍe fazer 

uma canclZdatura ao.r funáo.r comunitárío.r yara acabar com a yavímentação cÍo.f 

ace.f.fo.f à.r haliitaçÕe.f já yue .re ya.r.rara áoü ano.r áe.rte actual e:x.ecutívo yefo yue 

achava .rer altura yara começar a ayarecer canclldatura.r ao.r funáo.r comunitárío.r 

yara não yeráerem o 'jfaj'oncc'' yue a câmara ainda yo.r.ruía, yoryue como toáo.r 

.raliíam .re não fo.r.rem feita.r taí.r canclldatura.r o cllnheiro ya.r.rava clê.rte municfJ'io 

yara outro. -------------------- ---------------------------------------------- ---------

----- Ú .renhor d:e;putaáo clZ.r.re yue muito frontalmente achava .rer ayuefe o fu.Jar 

yróyrío oncfe .re devem cl:z.zer a.r coi.ra.r e nunca tinha cllto ao .renhor :f5redcfente até 

hoje ma.r iría cl:z.zê-lo yoryue fora o .renhor yredcfente a cfe.rajl..ar yara a.r tf'z.zer, não o 

cfe.rajl..anáo a d ma.f cfe.rajl..anáo a.r ye.r.roa.r yue falaram e e.ftava efeito yor efa.r yara a.r 

dej'encfer, yoryue efe.r .re calhar não lhe .rouberam re.sponcfer ma.r yue iría re.sponcfer, 

embora não .roulie.r.re .re o .renhor :f5redáente cfà 'Gâmara iría .Jo.ftar ma.r era ayuifo 

yue .rentía e não iría .raír cfàfí .rem o clZ.zer. ----------------------------------- ---------

----- Meríu então yue foi a um áe/iate com o .renhor :f5redclênte ayuanáo cfà .rua 

canclldatura à câmara e yuem clZ.r.re, e yue e.ftava .Jravaáo, yue .fe .Janha.f.fe realmente a 
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'Câmara áas Pelas, tralialhava em fonção do.s .seu.s ami;Jo.s e filho-s do.s .seu.s amí:Jo.s 

.foi o .senhor yre.siáente actual :Jlcre.scentou yue .se antí:Jamente o vento levava a.s 

yala11Tas, hoje ficam re;;i.staáa.s áe .forma yue não .se yoáe ne;;ar. ---------------------

----- \;oncluindo yue o amí:Jo a yuem o .senhor yre.siáente aifaltou a canada .foi ao 

.senhor yróyrío, i.sto é, o .senhor .foi amí:Jo áe .si yróyrío, yoryue o .senhor yre.siáente 

aifaltou a canaáa ao yé áa .sua ca.sa yoryue, aye.sar do .senhor yre.síáente ter o aifalto 

a .sua yorta, manáõu o ano ya.s.sado a Jecnovía aifaltar uma canada a:JTÍcola do seu 

y ortão até o calio áe cima áa me.sma, e.syeciflcando yue .se tratava áe um caminho 

a.JTÍcola em yue o.s terreno-s áe um lado e do outro áa rejerída canaáa eram do .senhor 

yre.siáente áa câmara. --------------------------------------------------------- ------ -

----- tfiosto i.sto, o yre.siáente áa as.semlileía solicitou ao .senhor yre.siáente áa câmara 

informação .solire se yuería re.syonáer a.s yue.stõe.s uma yor uma, ou se yuería em cada 

intervenção tomar nota áelas toda.s e d~oi.s re.s;ponáer, tendo-lhe .sido re.s;pondldo yue 

não a havia yrolilema em re.syonáer à.s yue.stõe.s áe uma ou outra .forma yelo rue o 

yre.siáente áa a.s.semlileía yroyô.s yue em termo-s áe youyança áe temyo o.s .senhore-s 

d~utado.s foe.s.sem a.s ye":!}unta.s áe uma ve.z, yara, áe se;;uida, o .senhor yre.siáente 

da câmara 1/ié.s re.syonáer. ------------------------------------------

----- k no u.so áa yala11Ta o senhor Luí.s ~ilveíra dl.s.se yue outra das yue.stõe.s yue 

yuería colocar ao .senhor :JSre.siáente yrendla-.se com a.s manutenções dos 

inve.stimento.s jeito-s yelo executivo da câmara, nomeadamente yelo último executivo, 

em concreto a tf'í.scina áe kntre-os-:J:l'orro.s e o tJS aryue $njantil áe kntre-o.s

:J:l'orro.s, já yue e.ssas olira.s .se encontravam n o yeríodo áe :;arantia yelo yue o.s 

emyreiteíro.s teriam yue ser re.s;pon.sa!iífí.zado.s yara eventual má yuafídaáe da.s 

rej8ríáa.s olira.s. T;om efeito o.s caáerno.s áe encar:;o.s áe.s.sa.s olira.s exí:Jíam yue 

houve.s.se uma :;arantia liancáría yue .servis-se yrecísamente yara yuando o.s 

emyreiteiro.s não a.s.sumi.s.sem a.s .sua.s re.s;pon.sa!iílídaáe.s .fo.s.sem activada-s taí.s 

:;arantia.s, acrescentanáõ haver nece.s.siáaáe do.s re.s;pon.sáveí.s yolítico.s .serem muito-s 

.frontai-s, muito-s .sincero-s e muito hone.sto.s, yara yue .se não continua.s.se a :;a.star os 

cfl.n/iéiro.s yúlilíco.s .sem re.s;pon.sa!iílíáaáe já yue efe.s caáa ~.z eram maí.s escas.so.s e 

caáa ve.z havia e, a.s.sím, era áe oyinião yue a.s ye.s.soa.s deviam .ser re.syon.salii/i.zada.s, 

tanto em relação à.s olira.s áe con-strução como ao .fornecimento áe e1uí;pamentos. ---- --
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----- :J/jpesar clisso, acrescentou o senhor d:e;putaáo Luís ~ilveira, até hoje o 1ue VÍ é 

1ue em relação ao tP ar1ue tÍe \;amyismo foi a sua contínua d:e:~raáação a caáa clia, 

não salienáo se a \;âmara imyfementou a nossa recomenáação feita na última sessão 

áa :?l.ssemlileia ~niciya/, se comunicou ou não oficialmente ao emyresário áa 

necessiáatíe tÍe re;paração áo yarfue infantil yor1ue me yarece inaceitável 1ue o 

rej'ericlõ yarfue, 1ue tem áois anos tÍe existência, esteja toclõ selaclõ com fitas 

yfásticas vermelhas e com umas folhas tÍe yayel ;;l,_ a dl.zer encerrado. -------------

----- \;ontinuanáo afirmou 1ue, se ele não oferecia se:~urança as crianças, a1uilo não 

era forma tÍe límitar um yerímetro, não seria com umas fitas ylásticas tÍe yayef 

yor1ue as crianças não tinham noção áo yeriso 1ue ele lfi'es oferecia, acrescentando 

rue seria necessário tomar Consciência lfUe a emyreSa municiyal 'Jerra tÍe :Pajãs "era 

yroyriecfatíe em cem yor cento tÍeste municíyio yelo 1ue ele tem a res;ponsa/iílídatÍe 

total, clirecta ou inclirecta na1uele investimento. --- ----------- ----------------------

----- Ú mesmo senhor de;putaclõ tÍeu notícia tÍe um e-mail anónimo chamanáo a 

atenção yara a tíesrad:ação tÍe tod:a a1uela .zona incluinclõ a fl5íscina ~niciyal1ue 
estava com a falta tÍe manutenção, as casas tÍe lianhos com uma yarte a foncionar e 

outra yartejá sem foncionar. 

----- tPer.Juntou então o mesmo senhor de;putaáo se o senhor tPresítÍente J:a \;âmara 

acatar ou não a1uela recomendação tÍe se oficializar aos emyreiteiros res;ponsáveís 

yor estas o/iras afim tÍe activar a :~arantia yara rue se resolvesse o yrolilema dalfuefa.J 

o/iras e não o tenclõ jeito, yer.Juntou se iria fa.zê-lo ou não, yer:~untanáo também 1ual 

era c yonto tÍe situação áo yarrue infantil e o 1ue levara a câmara a colocar as fitas e 

as folhas 1ue lá estão a ti'?..Zer '~ncerraclõ "? ------------------------------------------
----- \;omo última 1uestão da sua yarte, 1ue.Jtionou a J'resíáência áa câmara em 

relação aos yrojectos J:a ar1uitectura nomeadamente em termos tÍe es;pecialíáatíes, 

comunicanclõ 1ue fi.z um oficio ao senhor yresítÍente cfà \;âmara áa \;alfi'eta e áas 

froelas a eh amar atenção yara a falta cÍo cumyrimento da lei em relação aos yrojectos 

tÍe ar1uitectura e em relação aos utentes, 1ue ej'ectivamente tinha olitiáo uma 

res;posta cÍo ~nicíyio áa \;allieta ma.J rue não tinha receliiáo áo ~nicíyio áas 

Pelas, yelo lfue, senáo rue esta assemlileia o ór:~ão fiscalizaáor áo municfpio, seria 

tÍever clõs senhores áf!/'utaclõs municiyaís fa.zer 1ue se cumyrisse a Li, yelo 1ue 
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persuntava se o senhor tfSresidente da 'Gâmara tinha conhecimento dessa situação e 

.re não se pretentfla de Jacto averi.Juar e J'ercelier o yue .re yas.rava e jà.zer com lfue se 

cumyrí.r.rem o.r yarâmetro.r da lei em relação a essa matéria. -------------------------

- ---- :Jlyós a intervenção do .renhor de;putado Luís "-Jifveira, o tfSresidente da 

:Jl.ssemlifeía concedeu ayafavra ao senhor tfSresidente da 'Gâmarayara ref/'onder a.r 

yuestõesfevantacfàs. ---------------------------------------------------------- --------

----- ~uso da yafavra o .renhor tfSresidente lÍa 'Gâmara tfls.re yue em relação ao 

tJ5 arlfue :fnjantif a câmara municiyaf tinha cht;Jado à conclusão lfue tinha lfue fichar 

ayuefe ef!'aço yoryue ele não estava em contflções, não oferecia Sf!Jurança para os 

miúdos, não estava sinali.zado, enfim, não tinha uma série de coi.ra.r. :fnjormou 

tamliém yue a câmara municiyaf oficiou à emyresa '!ue forneceu ayuefes materiaí.r 

tendo a en;pre.ra res;pontfldo yue tal eyuíyamento e.rtava de acordo com o yrojecto lfue 

/fie tinha sido entrt;Jue e yue a única coisa yue a.rsumiam era a yintura do 

eyuíyamento yue já estava a ficar todo com corroído. tfSor e.rse jàcto, continuou o 

yresidente da câmara, teve a câmara yue encerrar ayuilo yoryue achou ser uma 

irref!'onsaliifí.ctade dayarte do município manter ayuifo alierto da forma como estava, 

arriscando-se a yuafyuer tfla acontecer afí. um acidente, estando o município neste 

momento a tflfí:Jenciar ver o yrojecto e se realmente o eyuíyamento montado .rería o '!ue 

constava do yrojecto. ----------------------------- --------- - - ------------------------

---- - ~fativamente ao ayoio a ''am~o.r '; o senhor yresidente da câmara tfls.re não ter 

um e nem único inímí:Jo em ~ão .$orse, não ter nem um único inimí:Jo neste momento 

em nenhuma :liha dos ;;í[çores e em nenhuma yarte deste mundo, e por i.r.ro .rerem 

todo.r .reu.r amí:Jo.r. ------------------------------------------- -- ---- ------------ -------

---- ~fativamente à canalÍa yue foi tflto ser minha, esclareceu yue ela não era .rua 

ma.r J'úlifí.ca e yue havia muitas ye.rsoas yue yassavam yor ayuefa canalÍa. ----------

---- 'Gontinuando tflsse ao senhor de;putado municiyaf yue tamliém ia folar com a 

me.rma foontalidade /em/irando-o da yarede em tf!:,gsaís yue ele tinha jeito em toda a 

volta, ocuyando inclu.rivamente uma máyuina a yartir yecfra, tendo lá estado 

durante meses os homen.r da junta de pt;juesia a traliafhar, yersuntando de yuem era 

ayuefa terra, yue não era .rua, reafirmando yue a canalÍa yue o .renhor cfeyutalÍo 

municiyafLuí.r "-Jífveíra se referiu não era .rua ma.ryúlifí.ca. ------------------------
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----- ;?[j'Ó.F a intervenção do .Fenlior 9'iredáente cÍa 'Gâmara foi cÍacÍa a j'afavra ao 

.Fenlior Luí.F ~ilveíra solícítando exj'lícação eCo senhor j'redáente solire a rue.Ftão 

cÍa.F j'areáes cÍa terra yue acaliara áe fo.Far, J'er:~untanclõ o rue o .Fenhor j'redáente áa 

câmara yueTÍa safier e concretizando ao rue yueTÍa Che.Jar j'oryue rueTÍa res;pontf"er 

muito claramente ao senhor j're.FÍáente emfiora nayuefe fu.Jar ruem j'ecfia contas era 

ele e os ckrutaclõs municíjJaí.F j'efo yue o j'redcÍente áa câmara e.Ftava na assemlifeía 

j'ara )'restar contas e não j'ara me j'ecfir conta.F mas, no entanto, como a sessão era 

transmitido j'ulilícamente, j'arecía-fhe áe liom tom res;ponáer ao <Fenhor j'redáente cÍa 

câmara. :Jlcrescentou yue, antes tf"e res;pontf"er, rueTÍa yue O .Fenhor j're.FÍtf"ente cÍa 

câmara exj'fícasse cfirectamente o yue yuería salier acerca cÍa tal terra e res;pectivas 

j'areáes j'oryue não j'erceliera. ------------------------- - ----------------------------- 

----- O senhor 9'iredcÍente áa ~.Femlifeía, áeu a j'afavra ao senhor j'redáente cÍa 

câmara j'ara res;ponáer mas alertou j'ara )'ararem com ayuefe tij1o áe indnuaçõe.F 

j'oryue achava yue o concelho com a falta áe cCinlieiro tinha muito mais j'ara tratar 

yue não só a rui/o. - --- ---------- - ----- - --------------------------- - - ------ -- - ---------

----- 'GoncecCicl:a a j'alavra ao senhor 9'iredáente cÍa 'Gâmara este afirmou yue 

realmente o senhor c!:e;rutaclõ muniCÍj'a/ Luís ~i/veira tinha tocÍa a ra.zão, j'oryue o 

j're.FÍcÍente cÍa câmara não tinha O cfireíto cÍe fhe fa.zer J'er:~unta.F ma.F rue não /fie 

estava a Ja.zer uma J'er:~unta, mas estava lfl'ena.F a afirmar yue li avia uma terra yue 

era cÍa sua famílía auÍS ~ifveíra) e rue O mesmo tra/iafhou com O.F .FeU.F homens 

áurante meses fá a j'artir j'eclras e yue Je.z fá j'areáe<F j'ara ayuifo ficar muito b onito e 

ficou lionito, a entracÍa áe &,saís e não estava contra isso, mas yue a J'er:~unta rue 

f/ié 9.ueríaja.zer é: se era ou não cÍa sua Jamílía ayuefaterra 7------------------------
----- :fnterveío o senhor 9'iredáente cÍa ~semlifeía d'u.enclõ yue a j'r"j'ríecl:aáe cÍa.F 

terra.F e CanacÍaS era maí.F uma ruestão tf"e n otariado do rue j'rOj'TÍamente cÍa 

a.F.Femlileia e, em Se.Juiáa, j'aS.Fou a j'afavra ao c!:e;rutado Luís ~i/veira j'ara 

res;ponáer a.F ruestões yue lhe foram colocacÍasj'eloj'redáente. ----------------------

----- O senhor c!:e;rutado Luís ~ifveíra no uso cÍa yafavra cfisse yue concorcÍava yue 

o .Fenlior j'redáente cÍa assemlifeía cfi.Fse.F.Fe 1ue isto não era assunto j'ara .Fe e.Ftar a 

cCiscutír naruefes mofáe.F mas yor1ue a .Fessão estava a ser transmiticÍa ia tentar ser 

SUCÍnto mas ia res:~:Jontf"er ao senhor yredtf"ente cta câmara e fUe achava rue todo.F 

463 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

iríam entender já yue, em .Jrímeiro fu!far, e a:~ora .sim, o .renhor .rre.síáente muito 

concretamente tinha lf/'re.rentacfo uma yue.rtão, 1uancfo .reryuntou .re ayuefa terra era 

ou não áa minha famílía .relo yue e.rcfareceu 1ue a dita terra era áa .rua lií.ravó yue 

morreu havia .rreci.ramente áeza.r.rete ano.r e yue .re encontrava num .rroce.r.ro áe 

.rartifha.r .ror .rertencer a .rei.r heráeiro.r, e.rtancfo um em ";Jão .ÍOr.Je e o.r outro.r cinco 

no.r k.rtacfo.r Unitlõ.r e yue taí.r heráeiro.s eram tia.r áa .sua mãe. ---------------------

----- ~ontinuancfo informou yue e.s.sa canaáa áe yue o .senhor .rre.síáente áa câmara 

falava foi a me.sma canaáa yue o .senhor .rre.síáente áa T;âmara, maí.r o .reu executivo 

camarárío, não 1ui.seram .?a:! ar e não foi re.raraáa yor cau.sa áayuefa terra ma.s .ror 

cau.sa áa.r ca.sa.s e .re.r.soa.s 1ue fá exi.rtem e onáe vive a .renhora maí.r itlõ.ra áa .frf!Jue.sía 

yue tem noventa e trê.s ou n oventa e yuatro ano.r e .roryue .se houve.s.se um incêndio 

nayuefa ca.sa na1uefa ca.ra o autocarro cfo.r bomlieiro.s não con.sf!Juia fá Chf!Jar. 

&tcre.scentou Já e.rtar !lá áez ano.s áe 9'íre.síáente áe junta áe .frf!Jue.sía e Já ter feito 

muita.s .rareáe.s em muita.s canaáa.s, toáa.s efa.r feita.s f'reci.ramente como ayuefa, não 

tencfo .sícfo ayuefa nayuefa nem maí.s bem feita nem meno.s bem feita, nem com .reára áe 

máyuina me/flor nem yior. -------------------- --------------------------- ------------

----- \;oncfuiu yue .se houver coi.ra yue o .senhor pre.síáente áa câmara não file .rodia 

acu.sar era áe favorecer a .si yr<fprío en1uanto 1ue lhe tinha feito uma acu.sação, ou 

me/flor, uma con.rtatação yue não tinha o 3rau áe comyaração com ayuífo yue flavia 

r~renciacfo. -- - ----------------- - ------ - ---------------------------------------- --- -- -

---- - Ú áe.rutacfo :MariZ ::Maryue.s, no u.so áa yafavra, di.s.se 1ue não ia folar áe 

canaáa.s ma.s como era ó/ivio, o yue trouxe toáa a1uefa3ente à a.s.remlifeia a falar .solire 

yuatro 1uifómetro.s e meio áe caminho.s, incfuincfo abaíxo-a.s.sínacfo.s 1ue entrf!Jaram 

tinham toáa a razão áe .ser por1ue áe.sáe áe f~o, como dizia uma ciáaáã, o verão tinha 

o p ó e o inverno a fama e áe facto a câmara municipal, e.sta ou como outra yuafyuer, 

fazia o.s .seu.s compromi.s.so.s e a.s .sua.s prome.s.sa.r ma.r podia muito bem ao fon!Jo cfo.s 

tem.ro.s alterar a.s .sua.s .rofítica.s portanto ayuifo yue o .senhor yre.síáente áa câmara 

at.zia tÍe não ter dinheiro podia .ser VÍnte por cento tÍe veráaáe ma.S no .Seu entenáer O.f 

re.rtante.r oitenta por cento não eram a.s.SÍ.m por1ue a.s .rofítica.r .rão feita.s áe 

yríoríáaáe.r, e eu .se calhar vou dizer uma coi.sa a:~ora yue corro o rí.rco cfo.r yue 3o.stam 

cfo foteliof não ficarem a 3o.star áe mim, ma.s e.rte.s povo.s 1ue Chf!Jaram a1ui e 
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.rer.Juntaram .relas suas canaáas, se tivessem .rer.Juntaáo a caáa um áefes se 

.rreforíam a sua canaáa ou ao cam.ro c!e futeliol áa Urzeli.na, eu estou a ver uns rue 

Jo.Jam foteliof se calhar á'zziam yue .rreforiam .rrimeiramente a canaáa áe;pois o 

foteliol, concluináo rue isso era como yuem ia ao su.rer mercaáo, aí com.rrava-se o 

.rão, O leite, O rueijo e a manteisa e SÓ áe;pois Se Com.rrava outraS COiSaS, Se restasse 

d1nheiro. ------------------------------------------------------------------------------

----- :Jlfertou a Se.Juir .rara o yue foi femliraáo .ror um cíáaáão yue a camfi.áatura 

venceáora d1ssera yue iria haver uma sranáe com.ronente, uma forte com.ronente, áe 

ajuáa áo soverno .relo yue o .rovo efe.7eu este executivo camarário, e aceitamos 

áêmocraticamente os resuftaáos, tenáo sulfjacente yue este executivo era sinónimo áe 

haver d1nheíro, se houvesse d1nheiro havia o/ira, e essa foi a .rresunção yue traz esta 

sente hcde ayui .ressoa/mente e os rue lutam a folar áas suas canaáas, fl{,rtanto 

achava yue o senhor .rresiáente o yue o tinha rue fazer era J'e.Jar na recomenáação 

escrita yue foi entre.7ue ao senhor tPresic!ente áa Jll.uemlifeía ::Xl:mÍCÍJ'af e rever o 

conjunto áas .rrioriáaáes áe canaáas. ------------------------------------------------

----- \;ontínuanáo, o senhor tfe;putaáo ::M'arJZ JX'aryues falou solire a im'!Jem áas 

Pelas d1zenáo yue tal im'!Jem áurante os meses áe $unho, $Jho e :JifJosto 

ayresentou um as;pecto alianáonado e como o senhor .rresiáente áa \;ãmara há .rouco 

falava num tom irónico áas minhas foto.JraJias do fJ5 aryue !fnjantí/, a veráaáe era 

rue se assistira este verão a um ver:~onhoso áesleixo áa vila áas Pelas e d1ria mesmo 

yue áava um fl/me '~ vila áas Pelas com um ar aliandonado ·; ou seja, junto ao 

ff5alácío áa $ustiça, a erva yuase rue entrava .rela .rorta aáentro, junta áa JX'atri.z 

o larso estava mesmo aliandonado, a &a áa Yi;ruta a mesma coisa, o $ard1m áa 

&ú!ili.ca áava a im.rressão áe não existir ni11.Juém a cuiáá-lo, os .rasseios estão 

todos, .rasso a ex.rressão ·~syuinados " e tudo isso co~rovo com as foto.JraJias yue 

vou c!eixar ao senhor .rresiáente, liastando o senhor .rresiáente áe manha, yuanáo 

che.Jar ced1nho, áar uma volta ao municfpio ayui no yuarteirão e fo.Jo verá o estado 

dos .r asseios, concluindo rue ayuefes yue comiam o selaáo e se .rreocu.ravam se havia 

ou não o cesto .rara colocar o j'ayel, os yue olhavam .rara a calçaáa e tentavam ver a 

c!ecoração e o yue viam eram fisuras áesJisuraáas com a calçaáa a começar a 
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áeifa.zer-.re, o.r lianco.r não e.rtavam píntaclõ.r ou enverni.zaclõ.r, tamliém concluíam rue 

havia áe facto um áe.rcuiclõ total,----- -- ----------------------------------------- - ---

----- f!ie":Juntou ainda .re aruefe palco, rue chamava palco em tempo áà.r .fe.rta.r para 

pa.r.rar, df!J'oi.r da.r .fe.rta.r, a monte áe forro iria continuar todo ano até à .remana 

cultural .re:~uinte clõ ano porrue o .renhor pre.ríáente da câmara achou rue .re poupa 

cinco mil euro.r iria continuar. 

----- ;?[ última rue.rtão refería-.re ao tParrue clõ.r \;omliu.rtíveí.r .rolire o rua/, 

.re:~unclõ a informação rue .foi lida, o .renhor pre.ríáente receliera da ~ecretaría 

&ional clõ :Jlmliíente e clõ :JX:rr um parecer ne:~ativo em relação à in.rtalação 

daruele parrue naruela .zona e expre.r.rou a .rua consratulação em nome clõ no "!i;rupo 

~nicipal áo ~:15 e em nome áà.r pe.r.roa.r toda.r rue viviam naruela .zona e 

pe":!funtou ao .renhor pre.ríáente da câmara o rue fi.zera ou pretendia fà.zer para 

tentar conciliar o.r várío.r intere.r.re.r .rolire a matéria. ---------------------------------

- ---- :E:m re.s;po.rta à rue.rtão áo .renhor df!J'utaclõ ;;{{'arfi Jtl'arrue.r, o .renhor 

:f're.ríáente áe -câmara rtif'eriu rue não tinha nenhuma preten.rão rue o tfiarrue áe 

-comliu.rtívei.r fica.r.re lá adiante :E:ntre-o.r ::Al'ouro.r, rue fica.r.re no porto, rue 

fica.r.re na -calheta ou em rualruer outro .rítio, porrue a única coí.ra rue pedia e 

exi:Jia era rue re.rolve.r.rem a localização áo tParrue áe \;omliu.rtívei.r com ruem 

rui.re.r.rem, não .re eximináo a câmara municipal áe pre.rtar rualruer qjuda .rolicitada, 

ma.r rue naruele momento a única prioridaáe rue a 'Gâmara da Pela.r tinha em 

relação ao tParrue cfõ.r \;omfiu.rtíveí.r era rue .re fi.ze.r.re rt[pidamente O ~VO tJS arrue 

áe -comliu.rtívei.r, por dua.r ra.zõe.r fundamentaí.r: tJSrimeíra ra.zão, porrue aruilo era 

um periso como já .fora dito váría.r ve.ze.r ali e a .re:~unda ra.zão, porrue .re tiverem o 

a.zar áe haver áoi.r ou trê.r dia.r áe mau tempo a população poáe ficar .rem 

comliu.rtívei.r. ---------------------------------------------------------------------- -- -

----- ~lativamente ao palco junto ao hotel, rtif'eriu rue Já havia dito há a!Jum 

tempo, rue no ano pa.r.raáo a câmara poupara cinco mil euro.r com a manutenção áo 

palco pelo rue aínáà não áecidiram .re vão ou não manter o palco ou .re o vão o retirar 

pelo iriam decidir i.r.ro em reunião da câmara deyoi.r haveriam áe folar. --------------

-----o pre.rídente da câmara tamliém di.r.re, em relação à calçada e ao.r lianco.r, rue de 

facto a calçada em a!Jun.r .rítio.r e.rtava a de:Jradar-.re ma.r tinham e.rtaáo a recompô-la 
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em a!Jun.s sítío.s. ~anto ao.s lianco.s clõ jartlim tfi.s.se e.star a yen.sar em Ja.zer a 

re~ectiva manutenção e 9ue iam tratar tfi.s.so. ---------------------------------------

----- :Danclõ ra.zão ao .senhor ái;putaclõ ::M'arf ;;({aryue.s relativamente à.s 

fot~rafi-a.s yue comyrovavam o estatfõ áe alianclõno da.s .zona.s yúlifí.ca.s da.s 1/-'efa.s, 

a.s.sumíu ter havíclõ um áe.scuiclõ enorme yuanclõ autorizaram a.s Jéría.s tfõ ye.s.soaf ma.s 

!farantíu yue noyró:x.ímo ano í.s.so não aconteceria áe certe.za ali.sofuta. --------------

----- Nnafi.zou a .sua intervenção comunicanclõ yue a câmara e-stava a yen.sar yue, no 

ano .se.yuinte, iam aifaltar a!!Juma.s áe.s.sa.s canada.s yue foram falada-s .só yue a:~ora o 

yue fli'e.s aconteceu na.s tfjua.s é yríorídade número um de.ste yró:x.imo ano. -----------

----- Jomou a yalavra o .senhor yre.SÍdente da a.s.semlileía yara, na yuafí.dade de 

de;putaclõ munícíyaf fo.zer a.s .se.yuínte.s yer:~unta.s ao .senhor yre.SÍdente da câmara: 

1 ·~o-~emço t/6 tPTOtect;io "Gvii 
----- :Jlfeí ':i - ~00.2, de 11 de $neíro, na .sua alínea .z, clõ número 1 clõ artí.Jo ':)8 " 

atríliui ao tPre.sídente da 'Gâmara a comyetêncía de ":lfzn)'ú; em eJérez'éa urtz'cu/açuc 

cc.m c efernÇc Wucúma/ áê ~éecçuc "Czíd/, c Jendçc .mu.nz~a/ áê J'rcéecçüc czW 

-----Úra na .se.s.são de.sta :Jl.s.semlifeía ::il'unicíyaf de 2-.J de :f5e.zemliro de 2.010, o 

.senhor fPre.sídente da 'Gâmara informou e.ste yfenúrío Jíf éer rece.bláõ aJ z~r:maçõeJ 

Jc./icz'éadUJ áê a(ju.maJ JÚ.néaJ dê fi'lfue.n'u; eJéondõ a J'e.71JUT .murcur u.ma reu.núJ'c 

J'UTa~~~: --------------------------------------------- ------------------------------

----- k yer:~untava concretamente .se che.you a marcar a tal reunião? ~aí.s a.s 

yríncíyaí.s acçõe-s yor ela defíneaclà.s ? km yue yonto e.stá o tPtano de kme~êncía tfõ 

'Gonceffi'o da.s 1/-'efa.s e re~ectiva re'fl'on.saliífi.zação clõ.s várío.s a:~ente.s e e.strutura.s 

em ca.so de .síni.stro. ------------------ ---------------------- ---------------------------

.2 ·~- ~.fício ~of 
----- O .senhor :JSre.sidente da 'Gâmara reconheceu na .se.s.são ortlinúría da 

:ll.s.sem/ifeía ::il'unicíyaf da.S 1/-'efa.s realizada no tfia 2-.J de mríf de .2011 lfUe O 

hi.storíaf eCo kâz/ícío ~o/ ''era u.ma k.7ffa 7tc-ve/a ·: --------------- -- - -----------------

----- 'Gom efeito em ,30 de :De.zemliro de .2ooy, ne.sta me.sma .safa e em reunião clã 

:Jl.s.semlifeia ::il'unicíya/, o .senhor :fSre.sídente da 'Gâmara âz.zia yue ''c :f!:á(fiézc-Jc/ 

cc.meçcu a Jer fo'éc nm &ar tndrvrtiC tRtur .,!'~ htr cbtmvr e nm e.dtrr 'fi'Tt:IW'tiC 

htmÁum j'ryÍIJdc e-J'UTa a/é.m ái'JJC, .ltDit O ~ t/i, t'rdúnd tf8 &ohGtrl, /ek fUe &eH! 
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Ú t1t1r embHTJITt.lõ, r:;erúulô fue t-uo át;rreJ'J'U J'tyÚ rt;roJ'tu u .l&u.hflüdê /rú uvu.nçur u 

J'UU Co.nJ't"rUÇ"UO ~, --------------------------------------------------------- - ------- - --- -

----- J?lcontece, J'Orém, rue O ofícío mandacfo à 'Jerra de f:qfã-5" (na altura, Já 

totalmente na J'M.5e da k-n;pre.5a ~niCÍJ'al 1/-'eiMf:uturo/) «J'ena-5 mandava 

·~1/-'e.ndêr u obru por cento e n'.nte áiuJ puru r'!fu/orizuçuo dõ dôcu:me.nt-uç-uo, 

portu.nt-o u obru .nuo eJtú e:m.burJudõ :muJeJtú Ju'f/-'e.nJ'u "-----------------------------

----- ~ .58.5.5ão de .2.<5 de f:evereíro de 2010 o .5enhor tfS.resídente informava eda 

:?&.5emfileía rue "e:m re..ÍUçuo UO trz'bu.nu/ dê ContuJ' fUe U G'ô:muruJff htrnO re'f/-'o.nâzáo 

e fue u eh~ dê Juln'.netefizfi/ur peJJouhrrente co:m o t-rl/7unu/ dê contuJ no J'entz'áo dê 

dêJ'Uofueur u fueJtuo ·: --------------------------------------------------------------

----- f:oí re.s;pondláo à :?&.5emlifeía em 27 de ;J{Jjríl de 2010 '!ue eJturzínn u encontrur 

Jo./uç-õeJpuru reJ'o/wr opro/7/é:mudõ/ttfuhflüdê dõfue/é ed!fiéz'o "----------- - --- -- --- 

---- - km 1J cíe ~nho cíe .2.010, Já .5e dl.z.ia, em retroce.5.5o, '!ue Oj.Jonto dê Jit-uuç-õo eru 

/iúJ'tu.nt-e co?'f?h'cuáo e fUe tê:m eJ'tuáo u tentur reJo/wr yara, em :z.y cíe :lJe.z.emliro áo 

meJmo ano, .58 informar fU8 "rÕ:muru eJ'tUVu U en'ofê.ncz'ur e~rÇ"OJ' ft7rU fUe eJ'J'U obru 

urrQ.71CUJ'J'e rtyJldU71te.nte ~~ - - - ------------------------------------------------------- --

----- 'P;m .2.~ cíe f:evereiro cíe .2.011, o .5enhor tfS.resícíente cCa \;âmara informou rue 

"eJ'tUVU71t u truliú./h'ur puru u J'U'f/-'enJ'Õo áo d'fu.no ~redor ..;r;z;.n/cz)-'u.(ruru, át;rozJ; 

urru.ncur co:m u ohu :· ---- ------------------------------- --------------- - ------- -------

- -- - - 'P;m 21S de ;J{Jjríl de 2011 re.fería-.5e novamente o .5enhor tfS.resícíente da \;âmara a 

~:m pro/7/é:mu co:m o Jrz'bunu/ dê (;;,.ntuJ e, k:m uJJÚn, co:m o d'fu.no ~redor 

..;r;z;.nz'cz)-'u/ entre outroJ ;· Ído é, o meJmo dríliunal de \;onta-5 1ue, em 2<5 cíe 

f:evereíro cíe 2010, .5e cl'z.zía '!ue u G'ô:muruJÜ huno re'!/-'o.nâzáo e 1ue u noJ'J'U eh :;e dê 

Juln'.netefirufi/ur peJ'Jouhrrente .710 J'e.ntz'áo dê dêJUo,ueur u ruutuo ': ---- - - --- - - ---

- ---- ~ lliaoríal deda ;onJ..ÍU k?ffU "veríficamo-5 rue de.5de O ÍnÍCÍo cfe 2010 .58 

deixou cíe falar no J'rwecto da1uela o/ira, J'ara «J'ena-5 .5e rej'erír "o d'fu.no ~'redor 
..;r;z;nz'cfJ:'u/ e o '':J':.zbü.nu/ dê t;;,.ntuJ " __ ------- --------- ---------------------- - --- - 

----- k J'8r.JUntava Concretamente em rue J'Onto Concreto e.5tá a r8VÍ.5ão cfo tJSJano 

:15írector ~niCÍj:Jal e rue acçõe.s concreta-5 Já foram foíta.s no .5entiáo da .sua reví.5ão 

efectiva ? ~e áocumentação falta enviar J'ara o dríliunal cíe \;onta-5 J'ara ede 

re.5olver a situação Já yue não conda nunca uma cíemora tão s rancíe na re.5olução de 
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1uaf1uer yroce.s.so a.rre.sentatlõ ao Jríbunaf áe 'Conta-s ~e .Jarantias e:xistem da 

manutenção da-s verba-s a tran.if'erír da ri;overnação &ionaf em orçamentos 

foturo.s? :Jl1uem se yecElrá refl'onsabílíclàáe yefa não vinda áe.s.se cEinheíro yara a 

/[1/i'a áe ~.~r;ye numa é;poca áe crise como esta? ------------- ---------- ------------

~ ·~- t;'~o t/6 f:utebcf tkrl "P'elt11 

----- km 2.8 áe ~etemliro áe 2.010, nesta mesma ;;l&,sem/ifeía :JX'unicípa/, o "J'enh:,r 

wreudõr ;;l;,orc ;;f!ze-vedõ, z~rmou fUe o (.;'tfmOTo fTtn/ZU '!?ron>z'tOT OJ' efuiJ:'oJ' 

fUe z'n'om co.lécOT o .n'ntétlco no cumfo dü 7/r..ze/i'nu fOTO tom.bém co.lécOTem .bõrrocM 

e OTez'o no cumfo düs '?e/os" 

----- {j'{r;yuntava concretamente em fUe data .se prevê a realização áe tal obra? 

+ ·~ -"P'erliu J'tiNI t11.[unttz1 t/6 f:l"f!1UNÍtl 

----- km :z.y áe :f5e.zembro áe 2.010 foi lí.da nesta ;;l&semlifeía :JX'unicíyaf "umo 

to7noáõ dê fo.n'çuo áõJ' ~ntoJ' dê h!J'ue.n'o dõ 'G;,nce/.hc áõs '?e/oJ' em 1ue 

'f?TeJ'entum O J'UO crreoCUfOÇ"QO J'Obre O eJ'COJ'J'e..Z dQJ' Yl?TbUJ' O trmt'!fBnr fOTO Ufue/oJ' 

trutOTfuz'oJ' e so./i'a't071dô z'~rmuç-tfo so.bre oJ' wrbúJ' o tr071.yenr no 07/o dê .:lOJI : - ---

-- --- tPor influência áe af:Juns elementos áesta ;;l&semlileía :JX'unicíyaf a fue não 

foram alheios os tfire.siáentes da-s $untas áe t're.:~ue.sía 'jostenormente u entr!Y'o duJ' 

frc>fOJ'tOJ', fiz' '!?ro-voáõ em .Fedê dê sesstfo áõ 0ômOTu ~nz'cfJ'o/ umo o./ieroç-uo 

co7tJ'UbH071Cl'oáõ no uumento dê W?rhs o trmt'!fBn'r fOTO OJ' ~ntos dê h!J'ue.n'o :' -

----- Jaf alteração aumentava áe 180 ooo,oo tpara_.3oo ooo,oo to valor :~folia/ áe.ssas 

tran.if'erêncía.s. ------ - --------------- - ---- -------------------- ----- ------------------ -

----- :.?lcontece, porém, 1ue até 113 áe ~etemliro tlõ corrente ano «J'ena.s li aviam .sítlõ 

tran.if'erída.s para as referída.s $-nta.s áe f:'re.:~ue.sía ver/ia-s no valor áe 12.0 ooo, oo t, 

ou seja, fo%' das verbas orçamentadas. -----------------------------------------------

{j'{r;yuntava concretamente se pen-sa a 'Câmara tran.if'erír até ao fim tlõ ano o valor 

inscrito no Orçamento e ainda não efectuaclõ? 1-f'avenclõjá umaperfl'ectíva maí.s ou 

menos estimada da-s ver/ia-s a arrecadar durante o corrente ano, fuantlõ yen.sa a 

'Câmara efectuar tal tran.if'erêncía ? ~e verbas ju(Ja yassíveís áe serem inscritas 

no pró:ximo orçamento municíyaf referente ao ano áe 2.012. ? ---------------------------

5" ·~ - :lnformtd:LI:tlçiio tlH derviÇCo' ::;«:,,;+tr~~ 
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----- km :z.y de :J5e.zemliro de :2.010 o .senhor tfire.sídente cfa 'Gâmara cfi.s.se ne.sta 

~.semlifeia 7ue ''u en;rreJ'u C()ntrduáu .,ruru fi.zer () eJ'tudo do eventuu/encerrrnnent() 

áuJ' en;rreJ'u.J', trnn.Eé7n eJ'tuvu u z'nz'a'ur u?fl ()Utr() eJ'tudo J'()bre u z~nndizuç-ti() do 

:;:{l;;nz'c-!J.'z'c ·: tendo a técnica do ~nicíyio, .senhora kncarnação tfSereíra 

informado 7ue a ac!Jucficação cfa ;~nndi.zuç-uõ áu 'Cômuru kerza/re./c v-u./cr áê 
,, -#- ' , " J'eJ'J'entu e 71()1/li' 7nv 71()1/li'CenM>J' e cznfuentu e ()Zt"() euroJ' . ------------------------------

----- kntretanto .fi.zeram-.se acfaytaçõe.s na.s .safa.s cfa anti:Ja ~ecretaria cfa 'Gâmara 

7ue, incfeyendentemente cfa .sua .ftaca 7uafícfade e-stética e oyeraciona/, cfi.ziam 7ue .se 

de-stinavam ao atencfimento ao yúlilíco, incluindo o ayoio ao muníciye, e 7ue incluiria 

tran+rmaçõe.s no .serviço informático. ----------------------------------------------

----- 'Gom efoíto, yara o ''kyui;pamento informático "foi orçamentacfa a ver/ia de fO 

~00,00 t, .sendo sa.sto.s até lfi de ~etemliro do corrente ano, ayena.s :2. ~~~, 10 t. -------

----- Ora, continuando tudo como no ~arte/ de J?liirante.s, .salvo a troca entre o.s 

.serviço-s acfmini.strativo.s e o.s .serviço-s de olira.s. -------------------------------------- 

----- OSerante i.sto, yeryuntava concretamente .se a emyre.sa encarre:;acfa de fo.zer o 

e.studo ';o.bre u z~nndi.zuç-tio do :;:{l;;nz'c-!J.'z'c "já terminou e ayre.sentou o .seu 

traliafho ? km ca.so afirmativo, 7uando yen.sa a 'Gâmara imylementar tal e.studo ? 

km ca.so ne:;ativo, a emyre.sa tem cumyrído o.s yra.zo.s e.sti;pufaáo.s ou, ca.so contrário, 

7ue mecficfa.s tomou a 'Gâmara yara imyor o cumyrímento de taí.s yra.zo.s? ;?[ 7ue .se 

de-stinam e como 7ue o'ifectivo.s .se .fi.zeram a7ue/a.s olira.s de acl:aytação e a finalícfade 

de cacfa .safa?----------------------------------------------- ---------- - --- ---- --- - ----

----- O .senhor tfire.sídente cfa 'Gâmara u.sou cfa yafavra informando 7ue a 

:fnformati.zação do.s ~erviço.s iria acontecer até ao fim do ano e 7ue já tinha o 

comyromi.s.so cfa emyre.sa e do municíyio. --------------------------------------------

----- km relação à.s verlia.s yara ajunta, informou ter de.s;pachado maí.s trê.s yecfido.s 

cfa.s Junta.s de .fte:;ue.sía.s yara a contaliilícfade tendo em ví.sta cfar maí.s de.z mil euro-s a 

cacfa junta e 7ue .solire a yrevi.são cfa conce.s.são de maí.s a/jum cfinheiro até o fim do 

ano e.syerava 1ue .sim ma.s não yocfia sarantir. --------- - - ----------- -----------------

-----km relação à re;paração do camyo de Juteliof cfa.s 'J/Oefa.s, o .senhor yre.sídente cfa 

câmara afirmou 7ue não tinha nenhum conlJ'romí.s.so, nem com nin:~uém em relação à 

re;paração no camyo de Juteliof da.s Pefa.s. ----------------------------- ---------------
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----- km relação ao kcl:zftcío-~o/ e à~ .ru-a~ Í1TIJ'Iícaçõe~ com o tJS.rano cfo :f5írector 

:Jfl'unÍCÍJ'af e ao visto cfo dríliunal áe \;onta~, cfisse rue a câmara muniCÍJ'al tínlia 

uma ~olução J'en~aclà ma~ a me~a teria áe ser Jalaáa entre tortas a~ entiáaáe~ 

envofvirta~. :15ís~e aínrta rue O muniCÍJ'ÍO não J'Ocfia cte momento J'e:~ar ne~~a Obra 

J'orrue os terrenos não eram áa \;ãmara ::J.l:uniCÍJ'af ma~ áajunta áe .fre:~ueda. ----

----- &,tomou a J'afavra o ~enhor fl5redáente áa ::Jl.uemlileia cf'z.zemlõ ao ~enhor 
J'redáente áa câmara 1ue uma áa~ 1uestões 1ue tínha cofocaclõ era ~o/ire o ecl:zftcío 

~o/ e 1ue a J'er:~unta jeíta não tínha nada a wr com a~ reuniõe~, mas 1ue J'er:~untara 

Concretamente Se O visto cÍo trifiunaf cte conta~ já estava re~ofvicfõ J'Orfue em ruaf1uer 

~olução fotura ~eria nece~~ário rue tal dtuação e~tíw~~e resolviáa, como tamliém 

J'er:~untou ~e a J'arte cÍo J'fano cÍo cfirector muniCÍJ'af fUe Í1TIJ'fícava COm aruefa 

Construção tamfiémjá e~tava re~ofvicfo J'Orfue em ruaf1uer ~ofução tamfiém tÍnha fUe 

re~olução áe~~e afPecto. ---------------------- ---------- - -- --------------------------

---- - fPara refPomlêr ao J'redáente áa as~emlifeía, o ~enhor tPredáente clà \;ãmara 

retomou a J'alavra cl:z.zenclõ rue em relação ao visto áe triliunal áe conta~ achava rue 

tortM ~afiíam rue O trifiunaf cte Conta~ não ctera O re.5)'ectÍVo visto e fUe em relação ao 

J'/ano áe dlrector muniCÍJ'aftam/iém tinham sofuçãoJ'araí~~o. ------------------- ---

---- - ~ u~o áa J'afavra o senhor fl5redáente da ~~emlifeía áe novo ruestíonou, 

ruanto ao camJ'o áe foteliol, o ~enhor J'redáente áa câmara J'or1ue numa acta áe .2~ 

~etemfiro cte .2010 ~e cfizia rue a câmara J'reYÍa a;proWÍtar a~ eruiJ'a~ fUe iriam 

colocar o dntétíco no camJ'o áejo,yo~ áa UrzefínaJ'ara tamliém colocar a liorracha e 

areía no camJ'o áa 7?-'e!a~. ------------------------- - - ---------------------------------

--- - - ~anclõ o ~enhor fl5redáente áe \;amara ~olícítou se tinha dclõ ele 

J'e~~oafmente a fazer tal tifirmação, o ~enhor :fSredáente áe ~~emlifeía cfis~e rue 

tinha dclõ o senhor wreaclõr ;J[maro f:ífiJ'e exJ'Iícancfo mas rue tinha falaclõ em nome 

áa câmara munÍCÍJ'af já 1ue, como con~tava áa acta refPectíva, a J'afavra foi 

concecfiáa ao ~enhor wreacfor '~m nome e em rtt?resentação áa câmara muníciJ'af': --

--- --~ u~o áaJ'alavra rue foi concecfiáa ao ~enhor rtB)'utaclõ ;;/&;e! ::il'oreíra este 

cfi~se rue sostava áe ~alier, em relação a clasdficação clà torre áa Urzelína como fiem 

cultural áe íntere~~e munÍCÍJ'al, em 1ue J'Onto ~e encontrava o J'rocecfimento áe 

cfasdficação ? k COmo ~e:~uncfo a~.runto a;pre~entava a .fU!Jestão J'ara a emJ'reSa rue 
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fa.zia a recolha de lí.xo perioálcamente, 1ue fi.ze.5.5em uma luvasem e uma dednficção 

cf0.5 contentorM porrue havia aftura.5 em rue não era nada a:Jracfável pa.5.5ar por 

aruele.5 contentore.5. ;?[,outra rueaão rue tinha para colocar refiria-.5e ao ponto cfa 

dtuação cfa cflvícfapela con.5trução cfa k.5cola tJSroji8donal? -----------------------

-----:?lo U.5ar da palavra O .5enhor tfireddente da 'Gâmara afirmou rue oproCB$$0 cfà 

Jorre cfa Ur.zelí.na e.5tava na :J5irecção &ional de 'Gultura, eaamlõ a .5f!Juir M 

.5eu.5 parâmetro.5 normaú. 

----- Yeriu rue o contrato rue a câmara municipal tinha com a empre.5a para 

recolha do fí.xo incluía a luva:~em do.5 contentore.5 e, portanto, .5e havia contentore.5 por 

lavar, e .5aliía rue havia muito$, iriam chamar a atenção cfa firma ac!Juálcatária, 

aCTe.5centando rue o Contrato rue exi.5tia e.5tUVa a Chf!jar ao fim e, em con.5eruênCÍa, 

iriam rE[/'en.5ar a dtuação do8HXo8. -------------------------------------------------

----- km relação á Gvicfa cfa k.5cola :JSroji.5donal, o me.5mo dl..5.5e rue eauva a .5er 

tratada e acreáltava rue até O fim do ano .5eria TB8olvicfa. ----------------------------

----- tlioao iao foi cfacfa a palavra à .5enhora deputada ;?[na :fiereira rue ia voltar a 

liater no Cf!Juinho, ou .5f[Ía, folar do campo de futeliol cfa Ur.zelí.na peryuntando 

r_uando .5eria a Ínau:;uração e .5e ia haver placa para inau:;urar, levantando rue.5tÕe.5 

$Obre a vedação cfO me.5mo rue até hc:Je não e:X.Í.5tia, da falta da.5 medJ.da.5 exí:Jicfa.5 para 

M Jo:;o$ fiderado8, a carência do banco do.5 .5UJ'IentM, alertando rue O campo não 

poderia .5er homolo:;ado .5e não tive.5.5e M refirido.5 lianco.5, a falta de electrificação 

para treino$, concluindo rue .5e fez um campo cfaruele.5, uma o/ira Ímen.5a rue cfeve ter 

cu.5tado ímen.5o dl.nheíro, e não .5e fiz um daema de rf!Ja.5. --------------- - -- - - ----- - 

----- Uma outra rue.5tão a colocar refiria-.5e, maí.5 uma vez, ao aliaaecímento de 

1Jua porrue eu eaou na t/JJ,Iieíra do ~fio há de.Z ano.5 e a 1Jua não pa.5.5a na minha 

ca.5a aíncfa. tlior outro lado, afjuma$ pe.5.5oa.5 na Ur.zelína rueixam-.5e cfa falta de 

1Jua e rue, por Í$.50, ruando a/irem a.5 torneíra.5, o ar rue ya.5.5a no$ cano$ fa.z rodar 0$ 

contadore.5. ---------------------------- - - ---- - --- -- - --------------- - --- - ---- -- - ----- - -

----- Uma terceira rueaão refire-.5e à .zona !ialneária do porto cfa t:'qjã rue e.5tá em 

má.5 conálçõe.5 e completamente .5Ujo aye.5ar de .5er um dtio liaaante .Jreruentado. - --

--- - - km re~oaa a.5ruedÕe.5 ayre.5entacfa.5 yela .5enhora cfE[/'utacfa ;?[na :fiereíra, o 

.5enhor :fSreddente da \;âmara rBfj:Joncfeu rue, em relação ao aba.5teCÍmento de 1Jua, a 
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câmara municipal iría fazer uma .JrancÍe intervenção n o ;próximo ano e, cÍe facto, a 

Urzelina, a tf!>tJ;eira áo ~lio e a~ ::M'anaáa~ teriam o ~eu ;prolifema re~olvíáo no 

;próximo ano. ---------------------------------------------- ----------------------------

----- km relação ao campo cÍe futeliof áa Urzelina, afirmou 1ue a ~enhora cli;rutaclà 

municipal tínfi'a toáa a razão ma~ tinha cÍe 1/i'e Jlzer 1ue ;para ;poupar Jlnfi'eiro 

acamara municipal teve cÍe fazer a/juma~ afteraçõe~ 1ue não faziam ;parte áo 

;projecto, ma~ ;poJla comunicar 1ue na ;próxima ~e.Junáa-Jeira o ~enhor ;pre~áente áa 

câmara iria folar com o ~en!i'or en.Jenheiro áa Jecnovía ;para tentar ;pa~~ar o~ calio~ 

ra;piáamente ;por1ue eu eaou dente áa nece~~áacíe cÍe treinar a noite ma~ é evícÍente 

1ue a decnovía não foncíona ne~~e~ moáo~ e ~em ~er o en.Jenheiro cCzzer como ~e fazia 

naáa ~e avançava e ;portanto ~aliia 1ue o e7t.jenliéiro eaava ;para che.Jar e 1uanáo ele 

che.Ja~~e iriam ;pau ar o~ calios, en1uanto o reao áa efectríciáacíe ~ería ejectuaclà ;pelo 

efectríci~ta municipal, .Jarantínáo 1ue iriam ;pôr a1uílo como cÍevía ~er. ~anto ao~ 

lianco~ áo~ ~;pfente~ Jl~~e 1ue iriam colocar Já lianco~ ;proví~órío~ até ~e comprarem 

novo~ lianco~. ~anto à re.Ja era áa forma 1ue é ma~ 1ue a câmara Jl'YJ'onílii!i.z.aría 

um homem áo município 1ue íría fazer a re.Ja e fue íría tomar conta áo campo e 1ue 

iría Jazer e~~a~ coí~a~ toáa~. ---------------------------------------------------------

-- --- km ~e.Juiáa foi áaáa a ;palavra à ~enhora áe;putaáa :JVtaría áa Luz áas 

!i;raça~ 1ue a;pre~entou vária~ 1uedõe~ e toáa~ ela~ refacionaáa~ com a foaa áa 

~emana cultural, nomeaáamente ~olire o cuao t otal áa~ foaa~, ~olire a~ divíáa~ ao~ 

forneceáore~ e o~ ;pa.yamento~ á~ entíáacíe~ ;partící;pante~, nomeaáamente .Jru;po~ 

folclórico~ e filarmónica~ e ~olire a ;participação financeira áo .Joverno re.JÍonal na~ 

r:jêríáa~foáa~. ------------------------------------------------------------------ - ---

----- O ~enhor tPredcíente clã \;ã-mara ;para re'YJ'oncÍer ;peJlu licença ao ~enhor 
;predcíente cÍe a~~emlileía ;para áar a ;palavra ao ~enhor dfre~cÍente áa ~~ocíação 

\;ultural ifUe ali eaava e rue ;poáería re'f/'onáer a tocÍa~ afuela~ ;per;yunta~ ~e o 

me~o autori.z.a~~e. ~dm o ~enhor ;predcÍente áa a~~emlileia cÍeu a ;palavra ao 

~enlior dfredcíente áa :?&~ocíação \;uftura/, na rualiáacíe cÍe áe;putaáo muníci;pal 

;para reJ)'onáer à ~enhora áe;putaáa ~ría áa I.uz áa~ !i;raça~, ex;plicanáo rue 

áoutra forma não;pocÍeríaconcecÍer re.JÍmentalmente a ;palavra. -- ---------------------
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km resyosta, o 5enlior deputado munícíyaf \;arlo5 ~ílveíra, rue era 

dmuftaneamente :fSredáente da J?ls5oCÍação T;ufturaf ín.formou a 5enfiora deputada 

rue estava a decorrer o proce550 áe pa:;amento e rue já liavía receliído a!Jun5 

montante5 do !JOverno rf!jÍOnal, faltando OÍnda parte M55e5 montante.s, 

nomeadamente de dua5 5ecretOTÍa5 rf!jÍonOÍ5, e rue e5tavam a fo.zer O pa:;amento 

jà5eado. :&/atívamente à5 entídade5 cítada5 pela 5enliora deputada munícípal, 

ínformou rue taí5 entídade5 íríam receber atempadamente, em J'ríncípío na prímeíra 

ruín.zena áe Outuliro. t'ínalmente ínformou yue o custo total da 5emana cultural foí 

áe cerca áe cínyuenta e 5eí5 míf euro.5'. ------------------------- ----------------------

----- :f5e .Sf!JuÍda foí atrífiuída a palavra ao .5'enfior deputado munícípaf f!iaufo 

~ílveíra rue afirmou rue apavímentação da5 canada5 devería 5er vúta pelo 5eu todo, 

!em/irando contudo rue aruefa5 rue foram cítada5 não .5'e encontravam no orçamento 

enruanto liavía outra.5' yue estavam orçamentada5 e aínda não 5e encontravam 

re5olvída5, nomeadamente ruanto ao5 muro5 áe ~- f!'eáro cuja dtuação liavía 5Ído 

rue5tÍonada em t'evereíro, e rue foí ínformado pela câmara munícípaf rue e.5'5e 

pro/ifema Ía5er vísto ma5,pefo.5' ví.sto5, o5muro5 contínuampor Ja.zer. --------------

----- Outra5 rue.stõe.s levantada5 rejeríram-5e ao parrue ínfontí/, ao campo de 

foteliof de 7/0efa5, ao dtnfieíro para a5 junta.s de fif!Jueda, apoío em pe.s.soaf á.s 

fif!Jue5Ía5 da5 Pela5 e &,5aí5 e sostaría tamliém áe per:;untar ao 5enlior preddente 

rl-1-af foí o custo total da o/ira do campo de fote/iof da itr..zefína e .5'ofícítou apoío para 

a k 5cola :firímáría da Jieírapara rue, yelo meno.s, fo55e cimentado aparte da fiente 

da k5cola áe forma a, nos dta5 áe chuva, os mÍÚdo5 pude55em lá estar. --------------

---- - :Por fim sostaría rue5tÍonou a podção do 5enlior predáente e do munícfpío da.s 

vefM, em relação à estrada rf!jÍonaf de ~ão :f5eáro/7/"efa5 5obre a rua/ a fif!Jue5Ía 

tomou uma podção, nomeadamente ruanto à larsura do5 5eu5 pa.s.seío.s e per;yuntando 

o rue o 5enlior predáente achava 5o/ire e55e a5.sunto, Í5to é, 5e concordava com a 

fif!Jueda ou 5e concordava com a .secretaria ruando esta á'z.z 5er uma sranáe o/ira. --- 

----- ~ U50 dapafavra O .5'enhor :f5re5Ídente da \;âmara referiu rue em relação a 

estrada, como o .5'enlior yredáente clà ~mta da.s p;oefa.5' e deputado munícíyaf 5aliía 

r ue não /fie pedtram opíníão e rue naturalmente não achava yue fo.s5e uma sranáe 

o/ira áe modo nenhum porrue uma s ranáe o/ira para 5Í era uma coÍ5a muíto maíor do 
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yue ayuilo pelo yue era uma o/ira yue provavelmente iria ficar melhor em a!Jun.s 

ca.so.s, .se calhar noutros pocteria ter ficaclõ muito melhor .se tive.s.sem ouvíclõ a.s pe.s.soa.s 

e não ouviram e yue em relação ao município cteram-lhe conhecimento yue iriam fa.zer 

olira.s .sem yue a câmara tive.s.se visto o prc:Jecto. Jl;m relação à Jl;.scola tfa cl3eíra cl1.s.se 

yue a câmara iria ver .se pocteria atenáer ao J'ecl1clõ. ~anto ao camJ'o áe foteliol tfa 

Ur..zefína o .senhor pre.síctente tfa câmara cl1.s.se yue não .saliía ne.s.se momento o custo 

cfa o/ira ma.s J'oáeria informar o .senhor tÍf!Putaclõ municipal no cl1a .Se.Juinte. J:;m 

relação ao .Protocolo com a.s juntas áe .fre.Jue.sía, a câmara ia ver o yue J'oáeria fo.zer 

muito embora a junta áe .fre.Jue.sia tfa.s Pelas não tive.s.se muito yue .se yueí:x.ar em 

relação ao.s foncionárío.s J'oryue .semJ're yue ajunta cte .fre.Jue.sía tfa.s 1/-'ela.s 1/ié J'eáe 

um foncionárío nomeatfamente )'ara contfutor cfa camioneta ou )'ara ayuilo yue lhe 

petfem, .sempre yue é J'o.s.sível cetfem e.s.se foncíonárío. --- ------------------------ ----

----- c.:Foi tfatfa a .Palavra ao .senhor cfe.putaclõ municipal &í ~eyueíra yue 

yue.stíonou o .senhor pre.síáente tfa câmara acerca clõ campo áe foteliol tfa Ur..zefína e 

per.Juntanclõ .se este campo J'a.s.saria para maí.s um camJ'o municij'al ou a 

competência tfa .sua manutenção .seria tfa .fre.Jue.sía, tfejininclõ-.se lo:fo a con;petência 

cfa .sua manutenção. - ------------ ---------------------- --------------------------- - --- -

----- ~olícitou aíntfa à câmara municipal yue .se áe.s.se uma maior manutenção ao 

\;aminho clõ.s \;avalo.s Já yue ele, por via áe outras olira.s, estava a .ser maí.s 

utífí..zaclõ, nomeatfamente yuanto à.s pareáe.s yue estavam a pencter para o caminho, 

J'eára.s no caminho e ervas na.s lierma.s, concluinclõ e:x.i.stir falta cte .se.7urança nayuele 

caminho. ---------- ----------------------------------------- ---------------------------

---- - J:;m relação a o/ira áe ace.s.so a Pelas afirmou achar yue não ficava muito fiem à 

câmara fímJ'ar a.s.sím a.s mão.s tfayuele J'rc:Jecto, um projecto yue foi l[/'re.sentaclõ a 

câmara como foi a outras entitfaáe.s e yue achava yue não era uma o/ira, pelo rue vira 

n o J'rc:Jecto, áe no.s enver:1onhar, poryue a.s curvas iriam .ser corr{jitfa.s, o caminho 

ficaria maí.s lar.Jo, ficaria com valetas, ficaria com pa.s.seio.s e ficaria com melhor pi.so 

pelo yue não via o J'orruê áe tanta ver:1onha na o/ira, embora não estivé.s.semo.s em 

tempos tÍe fa.zer .Jrantfe.s ofira.S J'oryue a cTÍ.se é seral ma.s ttaí )'aTO a .Ser uma obra yue 

toclõ.s temos yue no.s enver.Jonhar vai uma sranáe cl1stância )'elo rue a câmara tfevía 

ver ayuilo com olhos e .soliretuclõ antes áe .se falar p erceber o yue é yue .se está a fo..zer e 
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asuardar tamliém para wr o re.sultado final poryue ayuilo é uma o/ira yue está a 

decorrer, ------------------------------------------------------------------------------

----- ~ uso da palavra o senhor f.liresídente da \;âmara afirmou ao senhor 

deputado &i ~e'lueira yue o campo de fote!iol da Ur.z.elina é do município da 

Pelas e yue a junta de fie.yuesía entresou OJ terrenos à \;âmara Jl:'unicipal pelo 

yue sendo a o/ira da câmara das Pelas competiria a esta fa.z.er a manutenção. 

~ante ao \;aminho dos \;avalos cfisse yue havia necesSÍdade de o roçar mas yue 

não era a câmara a fo.z.er isso e yue o senhor f.liresídente da ~nta tinha cfito yue iria 

para lá mas não fora hoje para não cf'z.zerem yue era antes da assemlileia municipal 

Xm relação ao caminho de acesso à vila das Pelas afirmou não estar enwryonhado 

com ayuele caminho mas tamliém não pocfia cf'z.zer yue era uma !Jrande o/ira, era uma 

o/ira, melhorou em a!Juns sentidos e havia outros sentidos yue estava mais ou menos 

í:Juais e ayuela era a .sua opinião. ----------------------------------------------------

----- Xntretanto o senhor tPresídente áa J?luemlileía referiu yue !lostaria de 

informar OJ senhores deputados por'!ue às ve.z.es haviam peryuntas yue tínham 

re.s;posta imecfiata, yue no campo de fote!iol áa Ur.z.elina até esse momento foram 

facturados tre.z.entos e vinte e nove mÚ euros e o valor total previsto era de yuinfiéntos 

e setenta mil euros, não saliendo se estavam ou não incluídas as o/iras de 

electricidade. &flcrescentou yue os dados yue estiwra a apresentar estavam incluídos 

na informação rue recelieram da T;âmara cujo envio e apresentação é da 

re.s;ponsaliílidade le.yal e excfusíva do senhorpresídente da câmara. -----------------

----- Xm se.yuídafoi dada a palavra à senhora deputada municipaftfSaula ~e'lueíra 

yue cfisse '!ue a yuestão a apresentar já era repetente há um ano mas voltava outra w.z. 

ayuí por'lue aináa não estava resolvido e se referia aOJ sínais de trânsíto yue ainda 

não estavam n os seus devidos lu!Jares na awnida do 'I.ivramento, na .z.ona do campo 

áe fute!io/, acrescentando yue na altura em yue falara nos sínais, o senhor presídente 

da câmara cfissera 'lue os sínais não apareciam, mas ouvira nsora yue afinal eles já 

tínham aparecido e, então, se calhar estava na altura de os colocar antes yue lhes 

aconteça a!Jum mal mais !Jraw. ------ ------ --- --- - -------- --- ---- - - ----------------- -

----- :Jl se.yunda yuestão, yue tamliém era repetida, porrue havia falado n ela em 

~nho referia-se à tfpoca !ialnear yue então estava a che.yar e yue não se esyuecessem 
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de.r.ra.r .zona.r na.r Pela .r rue eram muito u.ractiu ruer yela.r ye.r.roa.r rue vivem aruí, 

yuer yor ye.r.roa.r rue cá vem de ya.r.reío, e ne.r.ra altura o .renhor yre.rídente da 

'Câmara havia cfito "calma rue o nadador edá a che.yar e a bandeira a.zuf edá yua.re lá 

J'oda ·: k eu tive cahna. :Jil'a.r ya.rJOu $unho, $ufho, ;J&o.rto e ~etembro, a tfpoca 

acabou .renhor yre.rícfente e não houve nem nadador, nem a bandeira a.z.u/, e a.r e.rcaáa.r 

rue eram maí.r ímyortante5 edavam fora do sítio há maí5 de um mê5. Úeríu-5e 

ainda à total falta áe fímJ'e.Z.a da.r me.rma5 e lembrou yue o .renhor J're.ríclênte áa 

câmara havia dito em t'evereiro haver umyrotocofo em rue a5junta.r é yue iam ajudar 

a fímJ'ar 855a5 .Z.ona5, Concluindo rue e.rte ano foi uma autentica ver:~onha ruer a 

f!Sre.yuíça, ruer a ff5oça do5 t'rade5. -------------------------------------------------

----- :?lcre5centou rue J'ara além da5 yuetff;Õe5 re;petente.r também tÍnham a(Jumatf 

nova.r nomeadamente em relação ao.r i[pOÍo5 ao5 !i;ruJ'o5 t'ofclóríco5 e à5 

t'ilarmóníca5, acre.rcentando yue eaa5 entídaáe5 e.rtavam haliítuada5 a rue há 

a(Jun.r ano.r a eda J'arte a câmara no.r ''ajuda.r.rem " no.r me5etf do 7?-'erão com 

actuaçõe.r e a câmara a.rtfÍm no.r ajudava yara nó.r atenclêrmo.r com o.r !Jatfto.r yue nó.r 

temo.r. Úra, e.r.ra animação não e:x.íaíu etfte fàerão J'oÍ.r /em/iro-me yue nÓ5 tínhamos 

cerca áe 7 a 8 actuaçõe.r no verão, o yue no.r ajudava em termo.r de receita, e etfte 

Perão nó.r tívemo5 t[pena.r uma rue foi na.r foaa.r em ~lho e e.r.ra é a a5.rocíação 

cultural e não olitívemo.r maí5 o;portunÍdade nenhuma áe receber afjum dinheiro da 

autarruÍa yefo rue, e já yue não e:X.ÍtftÍa no orçamento verba yara t[pOÍar O folclore nem 

a5 bandatf cÍe mÚtfÍca J'efo menotf arra1J}atf5em trabalho J'ara rue J'UcÍetftfem etftar a 

Ja.zer «ruí/o J'ara yue en5aíavam no :Inverno todo. ---- - - -----------------------------

----- Uma outra rueaão foí 5olire aJ'í.rcína de Jl.ntre-o.r-:JX:,rro.r cuJa con.rtrução, 

como 5e 5abe, foi um Ínvetftímento muito !frande e não tinha nÍn!fuém a tomar conta, 

ou .reja, não havia um fiar fá aberto yara yuem fá e5tava, como não havia um bar na 

f!Sre.yuíça e como não havia um bar na ff5oça yoryue t[pena.r há um mê.r atrá.r abrira o 

&tJ'neia olir{jando a.r J'e550«tf a levar o farnel e a tfjua yue de;poí5 o .rol aruecía. 

~etftíonou também o J're.rídente da \;âmara 58 realmente o :J5e.s;portívo J/"efen5e é 

yue ficara a tomar conta da5 dua.r coí.ra5, áo tfiaryue e áa :JS.i5CÍna, e J'Or con.re.yuínte 

como edava a foncíonar o if?oÍo à :JS.i5CÍna ::Xf'unÍCÍJ'af ------------------------------
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:fior último .Pe':Juntou ao .$enhor .Predáente da câmara .$e o &,~aurante da 

~inta ia .fechar e, de;pois, .$e o iríam abrír outra w.z com nova eyuíya retirada dos 

cur.$OS yue e.$tavam a leccionar na e.$cola, ou .$e iría haver um concur.$o .Para outras 

entidaáe.$ o explorarem, .Pe':Juntando também .$e a ho.s;pedaría também ia ser .fechada e 

feita a me.$ma coi.$a. ---------------------------------------------------------------- __ _ 

---- - Jerminou a sua interwnção com um .PecEíáo .Para yue a câmara interceáe.$.$e 

junto ao !JO"Wrno .Para não .$e e.$yuecerem mOÍ.$ uma w.z, ante.$ áe Chl!Jar ao fnwrno, 

áe fa.zer a poda àyuela.$ árvore.$yue .$e encontram áe "élão :JiecCro até a .l3eira .Por'fue 

~ r• t ' 't ' t ti' eu nao saoza .$e O.$ ramo.$ ~uen arzam muz o maz.$ em.Po .$em .$e .Par rem. -------------

----- O .$enhor 9'fredáente da :Jl:s.$embfeia.Pa.$.$ou a .Palavra ao .$enhor .Predáente da 

câmara para re.s;ponáer, tendo e~e cllto 'fue a câmara, no ano anteríor, havia feito um 

oficio a .$ecretaría rl!Jional 'fue havia re.s;ponclldo ir tratar da dtuação ma.$ .Pelo.$ 

VÍ.$t0.$ ainda nada trataram .Pelo 'fue a câmara iría fa.zer um novo oficio. - ------------

----- km relação 00 re~aurante da ruinta ConfirmoU O .$eU .fecho nas r.ue ina ser 

reaberto o mOÍ.$ rlf!'idamente .Possível, informando 'fue ele tinha .fechado por'fue 

e~ava a dar prejuí.zo ma.$ yue iría reabrír o mOÍ.$ rápido r.ue fosse possíw/, sem/O 

concesdonado ao único intere.$.$Odo yue llié.$lf!'arecera.Porrue tinham aberto concurso 

até ao clla vinte, 'fue e.$tava no dte da escola, e não houwra ni'!Juém yue concorre.$.$e. 

O futuro concessionárío sería então a .Pessoa yue e~ava no re~aurante dajunta da 

ftl!Jueda da Ur.zefína, 'fue concorreu e vai ficar naturalmente. ---------

----- :fnjormou yue o {/>arrue áe 'Gampi.$mo fora áe facto concessionado ao 

De.s;portivo i?efense prececEído áe concurso e yue houvera três concorrentes, tendo o 

De.s;portivo !lanho pelo yue o De.s;portivo tinha o {fi ar'fue do \;ampi.$mo. ~anto à 

{f{.$cina e.$Ciareceu r ue ela não era da câmara municipal ma.$ sim da empresa Jerra.$ 

áe f:cgã. portanto uma coisa rf'zjerente, pelo rue não .fa.zia parte do alu!Juer do 

::fSarr.ue do 'Gampi.$mo. -------------- ----------- --------------------------------------

----- &,1ativamente à poça dos <.f'raáes esclareceu r.ue da me.$ma forma rue não 

houw o pessoal na força áe i?erão .Para resolwr o prolifema dos ~arcllns, das ruas e 

áe uma séríe áe coisas também não houvera pessoas .Para a câmara poáer colocar na 

re.forída :JS.iscina.$ ma.$, como tinha cllto antes, a câmara iría ter mais cuidado n o ano 
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.fe.JUinte em acomoáar aJ foria.r com O.f pe.rJoa.r lfunCÍonárío.r) e Íria tentar rue a.r 

coi.ra.r não acontece.r.rem como aconteceram. -------------------------------------------

----- ~unto à e.rcaáa, e.rclareceu 1ue fora um prolilema ma.r não tinha acontecíclõ 

durante o verão toclõ maJ a;penaJ na porte final clõ último verão 1ue acontecera e.r.ra 

hiaória da .r e.rcada.r. ----------------------------------------- - -- - --------------------

---- - Úerinclõ-.re ao.r .rínaí.r cíe trân.ríto informou ter /íaviclõ uma reunião da 

comÍJ.rão cíe trân.ríto 1ue Já tinlí am i.r.ro maí.r ou meno.r cíecícficlõ e rue provavelmente 

iriam colocar o.r .rínaí.r tamliém lá ra;pidamente. --------------------------------------

----- km relação aoJ a;poio.r ao !i;rupo <.f'olclórico e.rclareceu naturalmente rue não 

houve actuaçõe.r eJte uno como tinha havicÍÕ no ano anterior por1ue não havia forma 

cíep~or. ----------------------------------------------------------------- -------------

----- &tomou a palavra e .renhora dlf.Putada municípaltfiaula ~erueíra afertanclõ o 

pre.rícíente da câmara 1ue não havia re'f!'oncficlõ a dua.r 1ueJtõe.r 1ue eram: opor1uê cíe 

não ter vinclõ o naáaclõr-.ralvaclõr e tamliém o por1uê cíe não ter vinclõ a liancíeíra a.zuf 

----- km re'f!'oJta a eJta.r 1ueJtõe.r o tf>re.rícíente da \;âmora re'f!'oncíeu 1ue tinham 

um ou uma nadacÍÕra 1ue e.rtava cfifl'oJta a vir para cá ma.r não con.re.Juiram arranjar 

maí.r nenhum e por i.r.ro JÓ com um nadacÍÕr não pocfiam colocar a /iundeíra :?lzui, 

a;pe.rar de terem .feito o.r procecfimento.r tocÍÕJ. ----- ------ - ----------------------------

----- ;?[ .Se.Juir foi daáa a palavra ao .senhor d:eputaclõ municipal ;;({ar!{ :y;;;{ar1ue.r 

1ue clZ.r.re não pocíer deixar pa.r.ror em liranco a intervenção clõ .senhor dlf.Putaclõ &i 

~erueira i[Ue, numa tentativa cfe tentar Chamar a atenção não Jafiendo O ruê nem O 

1uem para alirírem oJ olho.r e, ao me.rmo tempo, con,Yratulou-.re com o raJ.Jo cíe lucícíe.z 

clõ .renhor pre.rícíente da câmara, e'f!'ecíflcanclõ 1ue o .renhor pre.rícíente da câmara 

clZ.r.rera 1ue era uma o/ira e eu tamliém clZria 1ue não é uma .Yrancíe em lu.Yor nenhum, 

acre.rcentanclõ um cíe.raflo ao .renhor dlf.Putaclõ municipal &i ~e1ueíra para 

analí.rar a olira por1ue o cíe.renvolvimento cíe.rte con.relho e de.rta ilha iria pa.r.ror pelo 

um porto a con.rtruir-.re :15eu.r .ralieria ruanclõ, ma.r 1ue iria .rer naJ Pela.r e Je criara 

uma via .rem cf't.Jnidade enruanto Je Vê em ~ão ;;((í.Juel reforincÍÕ i[Ue OifUÚo cfe lfUe 

falava não era política pelo 1ue elo.Jiava o ra.f,Yo cíe lucícíe.z 1ue teve o .renhor 

pre.fÍcfente áa câmara rue cfi.r.re .rer uma o/ira maJ não UmO.,JrOncfe ofira. --------------
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~rimlõ-se ainda à intervenção cfõ senhor dfj'utacfõ municipal &i 

~elfueira J:usejufjar rue se o reforicfõ Senhor dfj'Utacfõ Se consratufava Com alfuifo 

era porrue tinha os olijectivos cÍe vida muito curtos e rue, o seu srupo municipal não 

podla pensar ser polire.zinho e fo!L~es, i.fto era, dl.zer rue ficava contente com aruilo. 

"Gontinuanclõ, admitiu rue o piso ficava melhor mas não admitia, pela bancada ctô 

!i;rupo :J(;Íunicipaf do tP';J;t5, rue o senhor dfj'utactô 1/iés J:l!fa rue têm cÍe olhar 

para aruílo com atenção porrue se olharem verijicarão rue a o/ira vai ficar lioa. -----

----- O senhor de;putado municipal ::J:l:ar/i ::J:l:arrues conte.ftou ainda D.f afirmações 

do senhor dfj'utado &i ~erueira ale;;ando rue o passeio teria um metro e oitenta 

centÍmetroS cÍe faT!fura e a faixa cÍe rOda;jem apenaS seis metros cÍe faT!fura e rue, 

perante isso, não dlssesse rue com o tempo rue o passeio iria ficar mais perueno e a 

faixa iria ficar maior, pefo rue a'fuifo iria ficar como estava, acrescentando fUe no 

dla se;;uinte iria enviar ao senhor dfj'utado &i ~elfueira a foto:Jrafia cÍe dois 

camiões a cru.zarem-se para J'rovar 1ue tinham de parar para não /iaterem os 

retrovisores, avisando rue não admitia rue Jlssessem fUe eoftavam todoS Ce:fOS do fado 

do seu srupo municipal porlfue ouvia as pessoas e, concluindo, afirmou não criticar 

nem empresa nem os técnicos 1ue estavam a executar e a fiscafí.zar a o/ira mas os 

políticos 1ue a mandaram executar porlfue nela havia um aval político e o lfue 

criticava era precisamente esse aval político lfue permitia lfue o caminho só tivesse 

seis metros, ficando edransulado o único acesso a vila, 1ue era o pó/o cÍe 

cíesenvofvímento cÍeda :.liha, lfue iria a!Jum Jla ter um porto comercial maior e rue 

passava por afí o principal trânsito pesado. :Jlcrescentou 1ue achava edar na hora 

cÍe ter uma srancÍe o/ira e, reforindo-se ao senhor presicíente da câmara, terminou. 

Jelícitando-o pelo seu ras:;o de fucicíe.z solire a o/ira cÍe entrada cÍe acesso a vila das 

JVOefas. ------------------------------------- ------------------------ - --- ---------------

----- O senhor tfSresícÍente da ~semlifeia em se;;uiclà cíeu a palavra ao senhor 

dfj'utactô mel ::il'oreira. kste voltou a folar cÍe novo do campo cÍe foteliof clã 

Ur.zelína colocando duas ruestões. km primeiro !usar solícitou ao senhor 

p resícÍente da câmara informação solire a existência das medZdas re;;ufamentares 1ue 

a focíeração j:Jortu:~uesa cÍe futeliof exí.:Jia Já lfue era vo.z corrente 1ue faltavam as 

medldas oficiais ruedionando solire a razão cÍe não terem sido sarantidas ruando 

480 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

fora tÍeJ!iravaáo o terreno ao faáo para eJJe fim. Outra 1ueJtão 1ue colocou era para 

Ja/ier se a iluminação áo campo áe Josos eJtava ensloliacl:a no pryecto no valor doJ 

1uinhentoJ e poucoJ mil euroJ. -------------------------------- ----------------------

- --- -~ re~onáer, o senhor yresíáente cÍa câmara r:fisse 1ue a iluminação não eJtava 

incluída no vaor ac{jur:ficado e rue em relação às mer:ficÍaJ oficíaiJ re~onáeu 1uejá há 

muitoJ anos 1ue não Josava à fio/a maJ achava 1ue taÍJ mer:ficÍaJ ancfavam muito perto 

mas 1ue aruilo fora uma canr:ficÍatura 1ue recelieram do anterior município e 1ue 

OJ3enaJ cÍeram ancÍamento a esJa canr:ficÍatura. T;ontinuando r:fisJe 1ue entretanto, 

por1ue o campo aincÍa era mais perueno, mancÍaram liuscar mais relva e alarsaram-no 

/Í;jeiramente maJ não tinha a certe.za Je certos tíyoJ áeJO:JoJ se pocÍeríam reafi.zar ali, 

saliendo rue a nível doJ ;;ílçores Je por:fia reali.zá-los e ruanto ao reJto não tinha a 

certe.za. ----------------------------- ------------ --------------------------------------

--- -- &tomando apalavra, o Jenhor cl:eyutado municipal ;?{jjef ~reira r:fiJJe 1ue 

há um ano atráJ, ou menoJ, o Jenhor presícfente cÍa câmara á'z..zia 1ue a o/ira eJtava 

paracÍa por não haver relva e a 1ue a informação 1ue tinha cÍe r:firísenteJ cÍa 7/:r.zelína 

era rue O campo não tinha as mer:fid"aJ re.7ufamentareJ, acreJcentancÍo fUe Je fi.zera 

uma o/ira cÍa1uefa enver.JacÍura e 1ue ju(Java 1ue não se por:fia reafi.zar ali JosoJ 
oficíaiJ por falta cÍe unJ escaJJoJ 1uatro metroJ 1uando tinham ali liaJtante terreno e 

por:fiam ter feito uma o/ira em Conr:fiçÕeJ COm OJ taiJ ruinhentoJ e ta/ míf euroJ maJ, 

como á'z..zia uma cofe.Ja, eram o/iras tacanhaJ a 1ue ~ão ~r.JeJá Je ia haliítuanáo. --

----- Jerminando eJteponto cÍa orcÍem do cfia foi jeito um intervalo cfe meia hora. -----

--- - - &tomadoJ os traliafhos paJJou-Je ao período para intervençõeJ doJ JenhoreJ 

presícfentes cÍaJ juntas cÍe .fre.Juesías tencÍo-Je inJcríto oJ JenhoreJ presícfenteJ cÍaJ 

$untaJ cÍa f:re.Juesía áo ~rte !i;rancfe, áe ~saiJ e daJ PelaJ. ------------------

---- - f:oi cÍacÍa apalavra ao Jenhor cl:eyutado epresícfente ct:a.Junta cfe f:re.Juesía cfe 

~rte !i;ranáe. Ue no uJo cÍa palavra 1ue lhe foi concer:ficl:a, o cl:eyutaáo e 

presíáente cÍa .fre.Juesía cfe ~rte !i;ranáe começou por e:x.pfícar 1ue havia unJ cfiaJ 

atráJ a !i;~~contactou-o afe.Janáo 1ue a $unta cfe :F're.Juesía tirava lia.:;acína cÍa 

ant"Í;ja Jailireira r:fi.zencl:o-fhe rue a1uilo não era lesai pelo 1ue per.Juntou ao Jenhor 

presíáente cÍa câmara Je tinha a(Juma maneira cfe resolver o prolifema à .fre.Juesía e o 
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rue J'e yoclia fa.zer yara J'e ter J'UÍbro na .fif!JueJ'Ía yara OJ' CamÍnhoJ' munÍCÍj'UÍJ', yara 

aJ' canaáaJ', yara a!JumaJ' caJ'aJ' e meJ'mo yara OJ' camÍnhoJ' a:;rícolaJ'. ----------------

----- o J'enhor yreJ'Íáente cfa 1;âmara UJ'OU cfa yalavra cli.zencfo rue achava rue 

liuvía uma J'olução e rue era uma J'olução '!uejá utilí.zaáa havia unJ' áoiJ' ou tr& anoJ' 

atráJ' '!ue conSÍJ'tÍa em yeclir colaboração ao sovemo, no J'entíáo áele ceáer o 

trunJ'j'orte yor'!ue em relação ao J'UÍbro a câmara iria áe.YenraJ'car-J'e. ---------------

----- O J'enhor yresíáente áa $nta áe "f:rf!Juesía áo ~rte !i;ranáe retomou a 

j:talavra cli.zenáo '!ue o yrolilema era áa yarte ác soverno yue á'x.zia não J'e yoáer 

carrf!Jar lia:;acinaJ' áe uma J'aí!ireíra yue não foJ'J'e lf!Jalí.zaáa yelo '!ue a junta áe 

.fif!Juesía ác ~rte !i;runáe lia:;acina neceJ'SÍtava era áa J'UÍbreíra ác &,J'aÍJ' e não 

á{,.y tranJ'j'orteJ' yelo 'fue J'e não foJ'J'e autori.zaáa a carrf!Jar J'aí/iro áafí OJ' caminhoJ' 

ficariam yraticamente no meJ'mo you1ue J'e não for colocaáo um J'UÍbro '!ue contiveJ'J'e 

liarro ficariam com oJ' caminhoJ' áeJ'truíácJ'. --- - - - ------------------------------------

----- :fSúeriu finalmente '!ue achava yue aJ' outraJ' juntaJ' áe .fif!JueSÍaJ' tamliém 

eJ'tavam com o meJ'mo yrolilema '!ue o áe ~rte !i;ranáe ayeJ'ar áe eJ'tarem maiJ' yerto 

áa J'ailireira áe f&,J'aiJ' e yecliu a câmara rue lf!Jalí.ZaJ'J'e aruela J'aílireíra J'e foJ'J'e 

yoJ'J'Ível yor'!ue a câmara no J'aJ'J'aác nunca '!uiJ' lf!Jalizaá-la não J'abenác a ra.zão, o 

yue J'a!iia é ela comyrara, e iJ'J'o o LuÍJ' ~ilveíra yoclia cli.zer J'e era veráaáe, o terreno 

áe J'ai!iro. ':Tamliém alertou J'obre a e:x:.iJ'têncía áe muÍtOJ' camÍnhOJ' áe J'aí!iro '!ue J'e oJ' 

áeí:x:.arem ao aliunáono em youco temj:Jo não J'e yaJ'J'aria neleJ' e havia yeJ'J'oaJ' a 

utifí.zá-loJ' - a!JunJ' yara chf!Jar aJ' J'UaJ' caJ'aJ' e outroJ', a maioria, yor yarte á(,.y 

a.yricultoreJ' yor ÍJ'J'oyeclia a câmara '!ue tentaJ'J'e lf!Jalí.zar a'!uela J'ai!ireíra. --------

----- km reJ'j'oJ'ta o J'enhor yresíáente áa câmara referiu '!ue iria tentar fesalí.zar a 

J'ailireira maJ' yrimeíro iria tentar yasá-la yor'!ue não J'e yoclZa fesalí.zar uma coiJ'a 

'fUe não tiYeJ'J'e J'iá{, aincfaya:;a e rue toác O yroCeJ'J'O levaria a!Jum temyo e, aChanác 

yue aJ' yeJ'J'oaJ' ác ~rte !i;ranáe não yoáeriam eJ'j'erar áciJ' nem trêJ' meJ'eJ' yelo 

J'UÍbro, informou rue a câmara teria rue inventar uma outra J'olução rualruer. ------

----- "f:oi áaáa ayalavra ao J'enhor tPresíáente áa$nta áe "f:rf!Juesía á(,.y f&,J'aiJ', 

áeyutaáo municiyal LuÍJ' ~ifveíra yue J'alíentou '!ue o J'eu yrimeiro yonto áe 

aJ'J'UntoJ' relacionaác com a fiesuesía ácJ' f&,J'aiJ' era yreCÍJ'amente a '!ueJ'tão ác 

J'aí/iro, áedaranác yue lhe conJ'tara ter fiuvíác uma circular ác munícfpio a informar 
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yue a saílireíra municí.raf se encontrava encerrarfa e yue tamliém tinha sicÍo 

con.frontacÍo com a !i~&or causa clã saílireíra áe &.saís, e:x;plícancÍo yue ayuifo 

yue /fie informara a !í'~~era yue tinlia um auto e yue tinha áe resyoncfer por ele 

pon1ue liavia uma áefí.Jência rfa ~ecretaría &ionaf áe Ji;conomia yue manrfava 

averí.Juar junto à .fre.yuesia cÍo.s :&,saí.s a yuestão clãyuefa saílireíra e susyenáer áe 

imecliato a sua utilização. ::Xl'aí.s informou yue explicara 1ue a sua utilização tinha 

sicÍo sempre em cofalioração com a câmara e sempre a peclicfõ rfa câmara e yue não .só 

tirava saí/iro para a .fre.yuesia cÍos &saí.s como o carre.yava para torfas as .fre.yuesias 

cÍo conceflio e mesmo para o.s poucos a.Jrícuftores yue, como o .senhor presiáente saliía, 

ocorria cfõis clias por mês tencÍo havícÍo uma circular camarária yue estaria uma 

má1uina na saílireíra a carre.yar saí/iro para a.s .zona.s áe oráenfia e yue, por dlversas 

ve.zes foi a má1uina clã junta áe .fre.yuesia cÍos :&,saís yue foi prestar esse serviço a 

peclicfõ rfa câmara e no âmliíto rfa cofalioração yue temos ticÍo. tJ5 arecia-1/ié 1ue a 

!i'~&;-'avía tomacÍo nota e 1ue procurarmn a câmara posteriormente, o yue cfeu aso 

à circular a comunicar o encerramento rfa saílireíra. ---------------------------------

----- :?b:re.scentou yue cCe facto a .saílireíra estava encerrarfa com pecfras 1ue a 

própria a câmara lá colocou, afertancÍo 1ue tal situação já .se arrastava cÍo anterior 

executivo e yue ele, rfeputacÍo muniicpafLuís ~ifveíra, servira cCe intermedlárío na 

aruisição cÍo terreno cujo proprietário !fie 1uestionava com muita .freyuência solire 

ruancÍo iria recefier O cfinheiro. Menu tamfiém rue Se tratava cÍe uma fUantía muito 

liaíx a, sensivelmente nove afyueíres áe terrenos áe .saí/iro com uma altura na orrl"em 

cÍos .2!) a _?o metros e custa cÍoze mil euros. ------------------------ --------------------

----- O .senhor rfeputacÍo muniicpafLuís ~ifveírape~untou se áe jacto a saílireíra 

estava e .se o senhor presidimte rfa l;âmara teria a/juma possiliílírfaáe áe realirí-fa e 

se as ~untas cCe f:re.yuesia, rfurante esse :Inverno, iriam ter acesso ao .saí/iro para os 

caminho.s a.JTÍcofas e .se o.s próprios a.Jrícuftores iriam ter casca/fios para as .zonas áe 

orcfenha.s. -----------------------------------------------------------------------------

----- Outra áas yueJtões prenáe-se com a o/ira cfa ~erroa, 1ue o cofe.ya tPaufo 

~i/veira já áefa falou fioje. ':Trata-se áe uma cancfiáatura 1ue vem cÍo anterior 

executivo cuja execução teve tempos rue correu a a/jum ritmo e mais tarefe yarou. o 
senhor presiáente ou o .senhor vereacÍor :Jlmaro f:ifiJ'e informou na última assemlifeía 

483 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

municíyaf rue a Yecnovía tinha .saíáo da olirayorrue tinhayrecí.saáo ir com a eruiJ'a 

rue lá estava o camyo de futeliol cíe Ur.zelina yor causa áo asfalto. Ora o asfalto já 

estava colocaáo e a o/ira áo camyo de Juteliol da Ur.zelinajá estava em conclusão e 

essa rua continuava yarada, sem sinalização nenhuma, com a vala da tfjua sem 

yrotecção nenhuma, yodenáo cair yes.soa.s, animais ou víatura.s yor falta de ruafttuer 

yrotecção, yelo rue seria imyortante yercelier se a o/ira iria avançar ou não fiem como 

tucfo O rue .seya.s.SUVa em relação aruela o/ira em Concreto, uma Ve.Z yue Ufuilo era uma 

o/ira áo.s fonáo.s comunitários e havía resra.s muito claras em relação às o/iras 

comunitárias. --------------------------------------------------------------------- - - --

----- O mesmo senhor d'!.Putado municíyallemlirou 1ue o t:;:J5~ ayre.sentara na 

:?l.ssemlileia ::il'uniciJ'al uma recomendação yue fora votada yor unanimidade yor 

afuela a.s.sem/ileia, yrecí.samente um ano atrás em .2~ cíe ~etemliro de .2010 1ue 

solicitava ao munícíyio yue, junto áo :f~OJ?t e à :J5irecção &ional áo Jurísmo, 

cl'zfí.Jencía.s.se esforços yara darem sesuímento da linha de tfjua até ao leito da rílieira 

yorfue se assim não fosse o yue estava jeito cCe youco ou nada serviria, yer;yuntanáo 

ao senhor yresicCente se estava .salvasuardaáo junto áo :f~OJ?t essa f uestão. ------

----- :llínda relacíonaáo com assuntos asrícolas, o senhor rfitpuatáo municíyaiLuís 

~ílveíra yuestionou a câmara municíyal .solire o aliastecímento cCe tfjua à lavoura, 

atencCenáo às cl'zjicufdade.s yue o municíyío tinha ne.s.sa área lemliranáo fue ne-sta 

a.s.semlileia, yor vária-s ve.ze.s, fora chamada a atenção ao senhor yresicCente yara a 

ruestão áo alia.stecímento da tfjua asrícola e o senhor yresicCente da câmara ayuilo yue 

nos dl..s.se na última a.s.semlileia em relação ao yrotocolo rue assinou com a ~ecretaría 

&ional da ~rícuftura e Florestas foi rue tinha cuyacídade yara aliastecer o 

yerímetro asncola e fUe e-stava U !JUUrdar SÓ a Che.Jada cfos Contadores, fUe já hUVÍam 

siáo encomendaáos, yara lí.Jar a tfjua na liacía leiteira no ~unto Jltmaro, J3eira e 

&,saís. \;oncretí.zou as sesuinte.s fuestões: ~e esse yrotocolo iria ser cumyriáo; se 

os contaáoresjá havíam che.Jaáo; se a câmara tinha condl.ções de Ja.zer che.Jar a tfjua 

e yualera oyonto cCe situação em relação a es.seyrotocolo. ----------------------------

----- ~e.Juidamente, o mesmo senhor dlJ'utaáo munícíyal referiu-se ao encerramento 

da kscola áos &,saís, críticanáo a yolítíca do !Í'overno &ional ne.s.sa matéria e 

cCeclaranáo rue em temyo útil ele, dlJ'utaáo, fl.zera aruilo rue estava ao seu alcance, e 

484 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

yedlra ao senhor yre.sicfente cÍa câmara 1ue intervíesse junto cÍo .JOVerno re.Jional 

nomeacÍamente cÍa senhora secretária re.s;pectiva para yue isso não viesse a acontecer. 

De facto isso aconteceu pelo yue yer.Juntou se o senhor pre.sicfente cÍa câmara tinha 

ou não intervíclõ e, em caso cfe não ter intervícÍo, yer.Juntava se, ao menos, a tutela 

ouviu o senhor pre.sicfente cÍa câmara ou lhe yer.Juntou yual era a O.J'inião clõ 

executivo e o i1Tt.)'acto ne.Jatívo yue yocfería isso trazer ao concelho, dl.zenclõ yue teve a 

O.J'ortunicÍacfe cfe vi.sitar a Ji;scola cÍa J3eira yue a;;re.Jaría os miúclõs cÍas kscolas clõs 

&saís e já O.Jre.Java os cÍá J:;scola cÍo ~rte 1i;rancfe 1ue também encerrou e yue, cÍe 

facto, na sua O.)'inião, pocfenclõ haver yuem dlscorcÍe, a escola J3eira não tinha 

condlções cÍe receber os miúclõs1ue lá estavam enyuanto a escola clõs &saís yue está 

à ,.3 fi7n cÍa escola cÍe &saís, yue recebeu várias obras cÍe beneficiação tinha tocÍas as 

condlções, e lhe yarecía rue tinha .siclõ muito melhor escolha. Menu os ye~os cÍa 

cÍesertíficação cÍas fie.Jue.sias, cfeyois cÍas CoO.J'eratívas, cÍas casas clõ yovo yuejá iam a 

meio caminho e cÍas escolas 1ue estavam a fie/lar, senclõ áe O.)'inião 1ue o executivo clà 

câmara cÍas Pelas cÍevería tomar a/juma yo.sição junto ao .Joverno re.Jional, me$1Tlo 

yue não fosse .J'ÚbHca, mas 1ue manifestasse claramente a sua yreocuyação yoryue os 

yr<fpríos censos mostravam 1ue as .zonas rurais estavam me$1Tlo a yeráer pO.)'ulação 

cacÍa ve.z mais e as familias yrocuravam servíços yróximos áela, cÍescÍe IO.Jo as escolas 

yara os seus .filhos. - - - --------------- -------------- ----------- ------------------------

---- - ~ Se.JUimento yuedÍonou O senhor yreSÍcÍente cÍa câmara Sobre o rue tinha a 

tf'z.zer em relação a essa 1uestão e se o senhor yre.siáente interj'eríra ou não 

manifestara a sua dlscorcÍâncía 1uanto a .situação. ----------------------------------

--- -- Lamentaclõ o facto áe ter fichacÍo dlsse yue não .Jostava cCe ver esse eti'zficío 

escolar ter O fim rue estavam a ter OS outroS rue ficharam ao lon.JO cÍos anoS, cujos 

ecfí}icíos cÍo doleclõ, ~anto :Jlntónio, ~rte 1i;rancÍe, :&feira cÍe :Jlreia e ~rte 

tPeyueno estavam toclõs fichacÍos abancÍonaclõs. ---------- --- ------- ------------------

----- ~s yassámos na escola áe ~ante :Jlntónio, uma 1ue recebeu obras cÍesta 

câmara inclu.sive no :iJ1ni {fi ar1ue :fnjantíf ao laclõ cÍo caminho, e verificámos 1ue a 

escola tem moncÍa 1uase à altura cÍas janelas e está Co1Tt.)'fetamente abanclõnacÍa, o 1ue 

achava cÍe lamentar e 1ue n ão seria o melhor tratamento yue áesse a investimentos yue 

haviam .siclõ jeitos yelo munic(pio. fPor isso, dlsse continuanclõ, remetera ao senhor 
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J'resíclimte da câmara um oftcío a yedir rue J' eá'zftcío clà escola fosse cediáo, se tal 

fosse o entendimento áa câmara e yue '!Juaráava refPoda. Jal cedendo, disse, tinha 

como finalidade a sua utili..l:ação J'elas instituições áa .frt;juesía rue não tinham sede 

J'réJ'ría nomeaáamente o "!i;ruJ'o de deatro, o "!i;ruJ'o de /Zaraté e eventualmente os 

kscuteiros até rue a Construção c{ó ecf'z}icío sol Cht;jaSe ao fim, Se um dia Cht;jaSSe ao 

fim. -------------------------------------------------------- - ---------- - ---------------

----- Jam/iém efl'eramos a ceclêncía áa escola áas f:í.Jueiras, OJ'esar de não ter 

condições nenhumas J'orrue nem casa de lianho e nem tfyua tem, à assocíação dõs 

caçadõres e dessa J'retensão f!JUardõ uma refj'osta áo senhor )'residente, 

comyrometenáó-me enruanto )'residente de Junta a fo..i:er a manutenção áó exterior 

cta escola, Como temos feito até '!!fOTO, de maneira rue ela não Se Vanctali.z.e nem 

tÍt;jrade muito. ---------------------------------------------------------------------- --

---- - Outra áas ruestões OJ'resentadas relacíonou-se com o eá'zftcío ~o/, cf'z..zenáó fUe 

não yedia ao senhor )'residente cfà câmara yue 1/ié desse mais refj'ostas J'orrue tal 

assunto Já havia sidõ Jalaáo na7uela sessão duas ou três ve..l:es e J'or1ue tinham 

acaliadõ de marcar uma reunião com outras duas entidades e o senhor )'residente áa 

câmara na "'Casa de fPovo na St;junáa-feira sendõ aí o lu/lar J'réJ'río na J'róxima 

St;junda-feira J'ara discutirem e analisarem o J'rolifema, au/}urandõ yue tal inicíativa 

J'OdeTÍa marcar O reinÍCÍo clã obrO cfõ ecf'z}icío sol jJorrue 1/ié J'UreCÍa rue estavam 

encontradas toáas as soluções yara ru a1uilo anáasse, mas yuestionou em relação ao 

tfi:J5::;({, emliora o senhor tfiresidente áa ~semlileia já hoje tivesse fosaáó esta 

7uestão fiem como o visto dõ drí/iunal de "'Contas, Já 7ue haviam sidõ os motivos 

enumeradõs J'elo o senhor yresidente cfà câmara yara SUfl'ender a7uela o/ira, 

rej'eríndõ 7ue fora o executivo camarário a decídir SUfl'encle-la, in.formandõ, como 

exemylo, rue o municíyio da "'Calheta tinha nalfuefe momento SUfPendicfõ O seu 

tfi:J5::;({' num yrocesso muito simJ'Ies, di..i:endõ 7ue liastava o senhor yresidente da 

câmara y reyarar uma minuta, levá-la a reunião de câmara e, senáó OJ'rovaáa se na 

reunião de câmara, tra..i:ê-la à assemlileia municíyal e, áeyois de OJ'rovaáa, fo..i:ê-la 

J'ulifícar no :Diário áa ~ú/ilíca. Ora, :não havendõ reclamações no J' ra..l:o de 

ruin..l:e dias ficaria tal tfi:D::;({' SUfPenso áurante O temj'O e na área rue forem 

OJ'rovaáas. ------- ------------ ------------ ---- -------- - -------------------------- - --- --
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----- 'Gomo última ruestão reforia-8e a canacfa8 clêíxanclõ um convíte ao 8enhor 

.rre8icfente cfa câmara, rue nunca tinha ticfo a honra cfe recelier na 8Ua fiesue8Ía, a 

vísítar a fiesue8Ía cfo8 :fjg8aí8 e ver aruilo rue tem 8icfo o tralialho cfa junta .rorrue 

não era 8Ó reívíncllcar cllnheiro à câmara .rara o8 .rrotocolo8 ma8 tamliém 8eria 

im.rortante rue 08 cfe.J'utacfos VÍ88em aruilo rue estava a 8er feito e .rara rue, na 

OJ'reciação cfa8 solicitaÇÔU, houveSSe uma noção real cfo rue Se .reJla e COmO seriam 

t . ' em.rresues azs tlj'Ozos. --------- - ------- ---------------- ---- -- - ------ ------------------

-----~ uso cfa .ralavra o senhor tfire.ncfente clá câmara r:fl.rmou rue em relação ao 

convítejá estava aceite e era uma honra o .ressoai cfajunta marcar a cfata e 1ue iria 

muito .Josto cfar a volta na fiesue8Ía com o .r residente cfa junta cfos ~saís e ver o8 

seus tralialhos rue aliás já os conhecia emliora nunca o tivesse feito oficialmente. ---

--- -- ~/ativamente à escola cfos ~saís informou rue OJ'ÓS na última assemfileia 

munici.ral o senhor tfire8icfente áa$-nta 1/ié ter chamacfo à atenção solire o as8Unto, 

.rouco cllas cfe;pois, falara com a senhora secretária resional tf'z..z.encfo-fhe rue achava 

im.rortante rue aruela escola continuasse mas como saliíam ele não .roclla cCecicllr .relo 

.JOveT11o resiona/, embora tivesse a o,pinião rue 8e O .JOverno O .fizera cfaruelaforma era 

.rorrue tiveram em conta rue a ~cola clã :t3eira tinha concllções. ------ -- ---- - -- ----

----- km relação à cecfência clã escola rue fechara, o senhor .rre8icfente áa câmara 

cllsse rue, sem.rre rue havia instituições na fiesuesía rue 1/iés .recllam a escola, 

entresavam-nas às instituições áa fiesue8Ía e rue em relação a :fjgsaís não seria 

t!'iferente .relo rue não h avia à .rarticfa yualruer im.recllmento em relação a isso. -----

----- O senhor .rresícfente áa câmara lamentou tamliém o facto cfas escolas cfo ~rte 

cfa /flha estarem aliancfonaáas, reforincfo rue a kscola cfo ~rte !i;rancfe à .rarticfa 

iria ser OJ'roveítacfa, rej'erincfo 1ue em relação às escolas cfe ~unto :Jlntónio e a cfa 

:&,!ieira áa :Jlreia não havia nenhuma instituição rue as solicitaram mas havia uma 

.ressoa interessacfa na aruisíção clã kscola áa :&feira cCe :llrreia, .relo rue achava 

ser melhor venáe-la cfõ rue áeixá-la cair emliora a câmara munici.ral não saliia fiem 

como é rue iria resolver este.rrolilema. - - ------------------- ------------ - -------------

-- --- km relação a t!Jua áa lavoura, o senhor .rre8icfente cfa câmara cllsse yue cCe facto 

a câmara já havia .recllcfo os contarlóre8 e rue, tão lÍI!J'res8a eles chesassem, ia começar 

a lí:Jar a t!Jua aos '!Jricultores e rue assim, nesse ano t oclõs os '!Jricultores iriam ter 
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tfjua jJara cÍar aoo5 .58Uo5 animaÚ. M'eriu-.5e aÍncÍa rue a câmara enfrentava na 

altura um yrolifema muito maío5 :rave Já rue o yrincíyal furo áe ca;ptação áe á:Jua 

havía rebentado mao5 rue e"J'eravam no yróximo verão terem .5olução áe.finitiva yara 

ver .58 0.5 memliroo5 J:a câmara não teriam rue .50Ír áe ~ão $or:;e no cl1a rue 

arrelientao58e a á:Jua yorrue 8e tal aconteceo5.5e na força áe verão 8Ó haveria uma 8aíáa: 

80Ír áa :fiha,J'elo 1ue a câmaramunicíyaltinha 1ue reo5olver eo5.58J'rolilema. -- ------ 

----- km relação ao :f&O;?[. e ao turismo, o .5enhor yredáente áa "Gâmara 

~nicíyal c/1.5.58 rue .5e.JUiram a recomencfação do "G:J5'1J_:Ji:J5 e falaram COm as 

áuao5 entiáaáeo5 1ue ficaram áe estuáar o yrolilema e áe lfi'e8 cÍar a(Juma re"J'osta. ---

----- ~o/ire o saí/iro e a saílireíra o senhor yredáente áa câmara c/1.5.5e .5er áe facto um 

yrolilema .5ério mas 1ue, como o .5enhor áeyutado municíyaiiuü ~ilveíra havía cl1to 

e muito fiem, tiveram 1ue encerrar a .5aílireíra yorrue não estava le.:~al e 1ue tamliém o 

munic(pío anáava a ya:;ar coima8 yorrue não tinha a .5aílireíra le.:~alí.zacÍa, o rue era 

um bocado comylícado. :J5io5.5e aínáa .5aber 1ue o8 a:;rícuftoreo5 neo5.5a altura 

yrecísavam do .50Íbro como áa t[jua yara .5e fímyarem mao5 não .5aliía como é '/ ue 

yoáeríamfazer. --------- -- --------- ----- --- - - ------------------- --- - ----- - --- --- - ---- -

----- km relação a .5aílireíra do tfSgo5aío5 o .5enhor yredáente c{ã câmara referiu rue a 

câmara no yróxímo ano iria tentar le.:~alí.zar a1uela .5aílireíra, üto era, co"!J'rá-fa, 

ya:;á-fa e le.:~alí.zá-fa yorrue, embora levas8e aínáa a(Jum temyo, era áe facto uma 

yríoriáaáe, acreo5centando 1ue havía uma outra dtuação yara a 1ual Já tinha 

chamado a atenção do .5enhor .5ecretárío re.JÍonal áe a:;ricultura, rejerindo-.5e à 

eXÍ.5tênCÍa áe muitoo5 camÍnhoo5 fU8 não eram munÍCÍJ'aÍ.5 mas 8Ím re.:~Íonaís, yelo rue 

achava rue a .5ecretaría re.:~íonaljá y ocl1a ter comyrado a(Juma .5aílireíra yara resolver 

M yrolifemao5 maío5 yrementes doo5 a:;ricuftoreo5 emliora não 8e estUVÍ.58e a áemítír áas 

sua8 re"J'on8aliílícl:aáes como yredáente áe câmara ma8 a;pena8 achava 1ue 8ecretaría 

re.:~íonal tamliém yoáeria áar uma qjuáa, alertando 1ue meo5mo M yróyriM cf:eyutado8 

re.:~ionaí8 têm rue 88 índstír ne88a lia8e áe rue a 8ecretaría áe a:;ricultura tamliém tem 

olirisaçÕeo5 yerante o8 lavradores yor1ue saliía 1ue 8oliretuáo os lavraáores cl:a zona 

norte a yartír áalí se não tÍve8sem 8aíliro não 8eria fácil yoáerem yroáuzír leite áe 

fualíáaáe e 88 não tive88em leite áe 1ua/íáaáe não haveria 1ueíjo áe ~ão $or:;e como 

todo8 8a.liíam. -------------------- -- ---- -------- - ------------------- ---------------- ---
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----- :J5e novo o senhor yre.sícúmte cfa Junta de .Jre:~ue.sía cfo.s &saís referiu o 

caminho cfa .serroa yersuntand:o .seo o mesmo iria avançar Já este ano ou não; .se fora 

ac{judlcatlõ à decnovía a o/ira na sua totaficfade ou foiyor fases? -------------------

-- - -- km refj'osta O .Senhor yre.SÍdente cÍa câmara ref/'ondeu-lhe rue hOVÍa .sícfo J'Or 

fases. --------------------- - -----------------------------------------------------------

----- e1'e se:~uicfa usou cfa yalavra o .senhor yre.SÍdente cfa Junta de .Jre:~ue.sía cfa.s 

j/oela.s ctz.zencfo rue ia a;JUarcÍar em relação ao .SOÍ.bro rue era uma yreocuyação muito 

srande nomeacfamente na .zona t:Ío t.f{co cfa cl3a;Jacina onde o yróyrio camião t:Ío lí:x.o 

cru rue Já ruase não conse:~ue yassar e rue yrecisava de saíliro. - ---- Lmlirou 

tamliém ruanto a ruestão cfa escola rue a escola estava a funcionar como eu cfl.s.se o 

.senhor yre.SÍdente da câmara mas era i1t!J'ortante tentar cimentar aruela .zona da 

.frente cf"a escola Com a[Juma Ur.Jência yara OS miúcfo.s terem mOÍ.S ef/'aÇO e Como estava 

em altura de yecllr yoryue não yecllr uma ya.s.sa;Jem aérea entre essa escola yrimária e 

a casa de yovo rue yo.ssui um yaryue defl'ortivo, um yaryue infantil e uma área 

liastante amyla yara as crianças. 'Fe.z tamliém um a;Jradecimento yúlifico à 'Casa t:Ío 

ff5 ovo de cl3eiraíl/'ela.s yela colalioração rue tem tid:o com a .fre:~uesia nomeacfamente 

yara criar melhores concÜçõe.s ao.syaí.s e cl"e.fonder a nossa escola cfa cl3eira . ---------

----- 'Chamou tamliém a atenção yara o estacfo cfo coreto cfo Jardlm yue estava 

liastante cfe:~racl"acfo e rue mais tarde yara voltar a mantê-lo tornava-se muito 

comylícadõ. ---------------------------------------------------------------------------

----- Úeriu-.se aíncl"a a ruestõe.s de se:~urança na vila e SU.Jeriu ao .senhor 

y residente rue reunisse com o novo comissário cfa ~{/5, yorrue com o asravamento 

da crise o ami.Jo dõ alheiro está cacfa ve.z mais atento, yara rue as ye.s.soa.s .se sintam 

confortáveis e em se:~urança yuancfo ruí.serem .sair à noite. ------- ------ --------------

----- Jl;m .Se.Juicfa o .senhor tfiresidente cfa 'Câmara informou Já ter falacfo com o novo 

comissário áa ~f!ie yue iria marcar uma reunião .solire os assuntos focados e rue Já 

tinha jàlacfo com a !l'~fuoryue concorcl"ava com a.siáeia.s lançacfa.s. --------------

----- :f!_m relação ao correto dõJarcÜm achava rue ele estava liastante desraáat:lõ e yue 

iria mancl"ar fo.zer uma intervenção umyouco melhor. --------------------------------
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Ji;m relação a cimentar ao yé J:a e~cola consíáerou, ironi.zanáo, não ~er 

nece~~árío áe~áe yue o :Joverno yasa~~e a tal ya~~a:~em ma.r e.rclareceu yue áentro d:a.r 

J'MSÍ/iilicCaáe~ da cãmarairíam áe cimentar Junto à e~cola. - -------------------------

----- tfia.Mou-~e a ~e:~uir à Úráem áo ;Jjia, tenáo síáo .rolicitaáo yelo .renhor 

yresíáente áa :?E.uemlileía ::lJ:uniciyal a dl..r;pen~a áe nova leitura J:a oráem áo~ 
tralialho~, yue foi aceite, áeclaranáo-~e alierta a cll~cu~~ão áo J'TÍmeiro J'onto rue 

ver~ava a infonnação e.rcríta áo ~enhor tfiresíáente J:a "'Gâmara a rue aluáe a alínea 

e) áo n J, áo artí;Jo :z. o áô re:~imento, ~enáo cCad:a a yaltrvra ao ~enhor yresíáente da 

câmarayara a ~a a;pre~entação. -----------------------------------------------------

----- ~o havenáo a;pre.rentaçãoyor yarte áo ~enhor yresíáente d:a câmara munieíJ'al 

yor, no ~eu entenáer, .rer cfé~ece~~árío Já rue toáo.r o~ ~enhore~ J:eyutaáo~ 

municiyaí~ já tinham o d:õcumento, foram aberta~ a.r in.rcríçõe.r yara a dl..rcu.r.rão 

áeae yonto tfa oráem d:õ~ tralialhM. ------- - ------------------ ------ - ---------------- - 

----- 'Foi então d:ada a yaltrvra ao ~enhor J:eyutad:õ municiyal Jtl'ar( ::JVlaryue.r rue 

dl.~~e ter uma oli~ervação e uma ye~unta a Jazer. ~unto à oli~ervação nferíu yue 

áô laáo tfa c;rosíção vinham ~emyre crítica~ ma~ yue eram ~emyre condrutíva~, 

ujirmand:õ yue o ]i;ruyo ::lJ:uniciyal d:a ~;Jj yuería felicitar a autarruia d:a~ 
Pela~, e yor1ue não edenáer tamliém à d:a "Galliéta, yela forma correcta, ele:~ ante, 

eficaz e símyática com 1ue haviam receliíd:õ ~a excelência o .renhor tfiresícfénte da 

~úlilica, yor1ue como muníciye e como ~~en~e entendl.a rue o municfpio J:a~ 
Pela~, e ne~~e ca~o, o ~enhor yresíáente d:a câmara e~tiveram muito fiem e o :Jruyo 

muníciyal ~entía-~e o~ulho~o yela forma como a~ d:ua~ câmara.r muníeíJ'aí~, 1uer 

lÍM Pela~ yuer d:a "Galheta, receberam o :f'resíáente J:a ~úlilica e, yortanto, 

a;pre~entava o ~eu reconhecimento. -------------------------- -------------------------

----- ~unto à yeryunta, teve a ver com a~ reuniõe~ áo executivo a;pre~entad:a~ na 

informação e~críta, e.r;peciafmente com a reunião ~o/ire o~ redd:uo~ urbano~, na 

~ecretaría áo amliíente e áô mar, yeryuntanáo o yue havia áe novo ~o/ire o centro áe 

yroce~~amento áe redduo~, maí~ concretamente yretendl.am .ralier em 1ue fo.re edava 

o yroce~~o, yoryue tanto era liom ter a tfjua límyida e a yuantid:aáe áe á.Jua como 

tamliém era liom ~alier o rue íríam fa.zer ao lixo. ---------------------------------------
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~ uso áa palavra, o senhor fPresiáente áa T;âmara cf1sse yue essa reunião se 

reali.zou na '7forta em yue, com a senhora cl1rectora re.:;ional, se falou dos lixos e 

áessas coisas, nomeaáamente do yue se estava a pensar a fa.zer em "Jão $or.Je em 

relação ao l;entro áe {/irocessamento dos &.náuos tendo os técnicos áe amlias as 

câmaras munici,país áa ilha levantando aljumas ruestões, n omeaáamente ruanto à 

falta áe cobertura e áe;pois foram ver o moáefo aáoytado na :frha do Faial, tendo 

.Jostado áa reunião até ,porrue falaram dos seus comJ'romissos eleitorais e em arranjar 

ecoyontos fiem como em começar a ex,portar os lixos e ,portanto fora isso yue áe uma 

maneira .Jeraf yue se passara. --------------------------------- -----------------------

----- O fPresiáente áa ~semlifeia áeu áe se.:;uiáa a palavra ao senhor áe;putado 

municiyaf Luís 1/1r.Jílio "Jifveíra yue se referiu ao ,ponto referente à~ empreitaáas 

poryue f/ié ,parecia ser correcto se citar a o/ira áa "Jerroa poryue ela estava a áecorrer, 

emliora áe momento paraáa e não era mencionaáa, sendo sua ,preocupação tal facto. - 

----- km relação ao lf/'oio às festas tracl1cíonaís do conselho e ceáência áe barracas e 

yafco citou o caso ocorrido com a T;omis~ão áe Festa~ dos &,saí~ em yue foi pecf1do 

ao municíyio uma cofalioração financeira yue hÓ a!Juns anos a esta ,parte era háliíto 

ser cfàáa, e o município re'f/'onáeu yue não tinha ,possi!iílíáaáe áe o fa.zer. :?te ataram 

e entenderam a situação, mas não .Jostaram yue, em relação à oryuestra cCa vila cfas 

P elas, pecl1áa à ~sociação T;ufturaf áas Pelas e yue fonciona com o cl1nheíro do 

municfpio, terem yecl1áo ruinliéntos euros ,para fa.zer uma actuação nas referiáas 

festas, concluindo yue teria sido áe liom tom yara as festas dos &,saís e para as 

outras festas do concelho se ,puáesse fa.zer um eiforço e não yecf1r cl1nfi'eíro ,pelas 

actuações áa orruestra munici,pal, ,poryue áe Jacto as oryaní.zações áas festas tinham 

cCificuláaáes ,para as reafi.zar e, essas actuações, ruando solicitacÍos, seriam uma 

forma do municí,pio contrifiuir. ------------------------------------------------------

----- Uma outra yuestão fevantaáa ,prendeu-se com o ,processo jucl1ciaf do autor 

T;arfo~ ::;;;{artinho, ~o/ire o rua! tinha .náo yuesti onado o senhor yresiáente áa 

câmara na úftima aMemfifeia municí;pa/, referindo rue estava no trifiunaf cfe ::Ponta 

:15e!Jaáa e rue ele possuía uma informação áa c/1recção re.:;ionaf dos trans;portes 

aéreos e marítimos informando, não estar cl1syonívef ,para a sua ,partíci,pação no 

,processo ,poryue a câmara não tinha feito a sua parte e não tinha re'f/'oncl1do ao 
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~ofícítacfõ J'Or aruefa cllrecção rf!jÍonaf e Como taf rue ~e colocava fora tfiu~e J'TOCM~O. 

Ora, na altura - cllue o áe;putaclõ municíyafLuí~ ~ifveíra - o ~enhor yredáente áa 

câmara fhe havia re~oncllcfõ Catf!joricamente rue e~~a informação corre.5J'onclla à 

verctade e rue a cllrecção rf!jional nunca tinha cllto nacta ~emefhante a Í~~O e fUe 

yortanto o yroce~~o continuava a áecorrer e 1ue incfusíve iria reunir-~e com o ~enhor 

cllrector rf!jiona/, yefo rue :;oaaria de re;por a vercfàáe em relação a i~~O yefo rue 

j:JM~Ía o~ clõi~ cfõcumentM, havenclõ um Ja:x;, cfõ municíyio áa~ f4efa~ enviaclõ ao :J5r. 

:Pereira :fi.ínto, aávo:Jaclõ cfõ ~enhor "Garfos ::ll:'artinho, rue á'z.zia (.nc} Íxmo. 

efe.n~r áôuéor cnãro 5V:.no cnrelrl7 Snéo. :l!.ncurnzyou-me o .re.n~r .rre.nae.née ae 
i~:nnur 17 -vo.r.FI7 exce/é".ncz'u fue em -v/réude de JU.I?.Féz'tuiç17Õ rece.née dô :lfzrector 

&zo.nl7/ de Jron'!/'orte.r ;;fi;reo.r e :J/l:riêúno.r e J.1or m'.ndü nuo ée:nno.r éz'dô 

?_!Joréunz'áuáe de enérur em fum'.rfuer con-ver.rl7çoe.r .roGe o 17.FJU.nto em rt/'re.r.ro com o 

me.nnoJ .ror e.r.re 7rtoéz'-vo .nuo e.réU7rto.F rt/'to.r 17 rt/'re.renéur futr.Jfuer re'!/'o.réo; 711071te7rto.F 

rtJ'e.Fur d'l.r.ro 17krto.r tr umtr .ro..Íuçuo .re.lú n'u 71'!}'ocz'u/ O.r me~re.r CU7r!J.7rlmento.r e 

con.n'áerl7çuo dô J17bZnete ::tl:rzu cZfette.ncourt. 'úra, continuou o ~enhor áe;putaclõ 

municíyaf Luí~ ~i/veira, ya~~acfõ~ 1uin..ze clla~, a :J5irecção &:;ionaf cfõ~ 

Jran"Yorte~ mreo~ e ::Marítimo~ manclõu um ~cío ao ~enhor cfõutor :fSecCro ~no 
:Pereira :fi.ínto, O actV<;!jacfõ cÍe 'Garfo~ ::Martinho, em rue ~e Comunicava fUe a 

:J5irecção &ionaf cfõ~ Jran~orte~ ::ll:'arítimo~ era alheia ao yroce~~o áe 

lícencíamento áa referiáa moraclla e rue havia interfiric!õ ne~~e yroce~~o yara rue a 

vo~~a conaituínte e a câmara munic{paf áa~ f4efa~ Chf!Ja~~em a um acorcfõ ma~ 1ue, 

'f!'e~ar áe terem dcfõ jeito~ cllver~o~ contacto~ com a câmara munícíyaf áa~ f4efa~ no 

~entíclõ áe ~erem encontraáa uma ~olução áefi.nitíva yara rueaão, não fora yosdvef 

até àttuefa áata oliter ruafruer re~o~ta concludva ~o/ire a me~ a, ra..zão yefa rua! ~e 

entenclla 1ue a yartir áe~~a áata a cllrecção rf!Jionaf ~e áemncufaría cfõ yre~ente 

yroce~~O, Concfuincfõ fUe O ~enhor cllrector rt;Jionaf cf'z.zía, ruin..ze clla~ 'f!'Ó~ O fa:x;, cfõ 

~enhor yresíáente áa câmara, rue tentar entrar em contacto vária~ ve..ze~ com a 

câmara e rue a câmara nunca O atendera e Como tal rue a cllrecção rf!jionaf ~e 

áemnculava cfõ yroce~~o, yelo rue a informação cfõ ~enhor y resíáente áa câmara não 

corre~onclla à veráaáe e rue ruanclõ o ~enhor yresíáente áa câmara havia cllto rue a~ 

minha~ afl.rmaçõe~ ~o/ire eaa matéria não corre~<:mcllam à veráaáe ma~ 1ue afl.naf 

492 



• ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

eram verdaáeíra.$ e por .$erem verdaáeíra apre.$entava c~ía do opcio envíado pelo 

.$enhor cilrector re.JÍona/, pelo 1ue a câmara fora íneflca.z, não reJ)'ontfera e não esteve 

íntere.$.$ada em re.$ofver o proce.$.$0. ~e.$centou 1ue íría Ja.zer cliésar ao .$enhor 

predcúmte c~Ía.$ doo$ doÍ.$ documentM em cau.$apara 1ue o .$enhor predtfente, no .$eu 

safiínete técnÍco, pucfe.$.$e con.frontar a dtuação e perceber O fUe .$e pa.$.$0Va em 

concreto. ------------------- - ---------------------------------- ------------------------

----- Meríu-.$e oínáa o .$enhor áe;putado munícipaiLuí.$ ~ífveíra 1ue lhe parecia 

não .$er correcta a atítutfe da câmara municipal Já rue, índe;pentfentemente tfe ter 

reJ}'On.$a/iífídacfe.$ OU não, a câmara fhe licenciara a obra rue, tl"e;poÍ.$, yararam, 

estando ojovemprCj'ríetárío da o/ira aflito com o.$ encaTYo$ financeiro$ efevacli$dmo.$ 

com o tríliunal e com o emyreíteíro tamliém a pre.$donar, .$endo este yroce.$.$0 um mau 

contríliuto yara O.$ joven.$ da no.$.$a terra. --------------- - ----- --------- - - ------------

----- :Daáa a palavra ao .$enhor predtfente clã câmara, este referiu fue o yroce.$.$0 do 

.$enhor "Garfo.$ ::;({'artÍnho estava rua$e re.$ofvído e rue não tÍnha conhecimento do 

oficio rue o .$enhor Luí.$ ~Úveíra tinha acaliado tfe ler. ~e.$Centou rue o 

reJ)'onJávef yefa Jecretaría era o .$enhor .$ecretárío re.JÍonal e não o cfirector re.JÍonaf e 

rue, portanto, afuÚo rue fora COnVerJado pelo .$enhor $ecretárío re.:~Íonaf era fUe a 

~ecretaría &Íonaf ÍTÍa tratar do aJ.runto, aCTe.$Centando rue a cfirectora re.JÍonal 

tfe então é rue hOVÍa manáado emliarsar a o/ira porrue e.$tava no perímetro do 

aerc:/'orto, índnuando exce.$JO tfe .zelo da yarte da cilrectora re.:~íonaf ~etíu 

novamente rue, tfe rualfuer modo, a câmara muníciyal tinha o prolilema mOÍ.$ ou 

menoJ re.$ofvído e fUe O .$enhor .$eCTetárío re.JÍonal lhe cfi$Jera fUe '~stava yara O rue 

tfe.$Je e VÍe.$Je "rue supunha rue o .$enhor .$ecretárío tinha mOÍ.$ vo.z activa em relação a 

ÍJJo áo fue prCj'ríamente o Jenhor cilrector re.JÍonalma.$ meJmo aJdm íría tentar falar 

com O $enhor cfirector re.:~Íonalpara $aber O fUe é rue .$e e$tOVa apaJ$ar. --------

:15e novo no U.$0 da yalavra o .$enhor cfe;putaáo Luís ~ílveíra consratulou-.$e 

COm O facto do yrofifema estar fUa.$e reJolvído e fUe achava fUe e.$tOVam todo.$ 

$atíifeíto.$ por Í.$Jo, Jolícitando ao Jenhor predtfente dà câmara municipal para.$ 

yocila acilantar à aJJemlileía muníciyaf fuaf era o ponto tfe dtuação, Je íría .$er 

reJofvíáo em tríliuna/, Je íría haver acoráo, .$e a câmara íría pa:Jar a Índemní.zação e .$e 
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era a câmara yue Ína pa:far do Seu orçamento própno OU Se Sena O sovemo rt;:~Íonaf 

rue iría suportar as des;resas. -------------------------------------------------------

--- -- li:m res;rosta as essas 'luestões o senhor f!Sresidente áà T;âmara res;rondeu 'lue 

iría de haver acordo e 'lue as indemnizações naturalmente seríam pa:~as pela 

secretaría rt;:~ionaf e não pelo munícfpio. --------------------------------------------

----- {/{,do ido usou a palavra o senhor t]5;esidente áà :;?{,uem/ifeia, tfl.zendo 'lue 

tamliém estava inscríto yara, como d:eyutado municiya/, tecer a!Jumas considerações 

e lfrresentar a(Jumas 'luedões. ------------------------------------------------------

----- O senhor cfeyutado muníciyaf 'f:rederíco :Jil'acief começou por ctz.zer 'lue se 

veríficava uma liaíxa execução orçamental, o yue provava 'lue o orçamento para 2.011 

fora demasiactamente empolado Já 'lue, até à'luefa ctata, lfrenas se con sesuira 

arrecactar lfrenas yuarenta e oito yor cento cta receita yrevísta, acrescentando 'lue 

exi:Jia a verctade 'lue fosse tflto yue este fora o orçamento mais consentâneo com a 

realíctade dos últimos sete anos, muito embora tuclõ lfrontasse para ser a'luefe 'lue 

menores receitas iría consesuir arrecactar nos últimos 'luatro anos, yoís estanclõ 

precisamente a três 'luartos do fim elO ano económico, a execução orçamental ctas 

receitas correntes ronctava os sessenta e um yor cento (o 'lue não se yoáería considerar 

desastroso/} en'luanto as de ClfPÍtaf atín.JÍam lfrenas os trínta e seis por cento, o 'lue 

já denotava uma derrlfra:~emsrande nas metas orçamentais. ------------------------

----- :Jlcrescentou 'lue, num exercício, tão realista ruanto possível e liaseado nos 

áàáos oficiais forneciáos yefa T;Ô"Jnara ::il'uniciya/, solire a estimativa ctas receitas 

totais a arrecactar até ao final do ano e cujos mlfraS foram tflstríliuíáos pelos senhores 

cfeyutados municiyais, verificava-se a yossiliilíctade de uma arrecactação de cerca de 

três mi/liões e setecentos mil euros de receitas correntes (cerca de setenta e sete por 

cento) isso era, menos um milhão e cem mil euros dõ 'lue iniciahnente yrevído e yue, 

relativamente ás receitas de ClfPÍta/, e caso a câmara fosse reemliofsacta até final elO 

ano de cerca de oitocentos e oitenta mil euros clõs 'f:unctos \;omunitáríos, veríficava

se a yossiliílicfade de uma arrecaáàção de cerca áe áois mi/li'ões e setecentos mil euros 

(cerca de oitenta e cincoyor cento) ou seja, meio milhão de euros a menos.---------- -

Uma outra preocupação lfrresentacfa resitfla no fí;;eíro dese'luífílirío 

orçamenta/já 'lue estava Jacturaáo o valor de dõís milhões tre.zentos e de.zasseis mil e 
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cínruenta e dõi.r euro.r e vinte e .rei.r cêntimo.r tÍe clé~e.ra.r corrente.r e .ró tinha dclõ 

arrecadaclô o valor tÍe clõi.r milfl'õe.r tre.zento.r e clõ.ze mil cento e .retenta e trê.r euro.r e 

oitenta cêntímo.r tÍe receita .r corrente.r. - ------ - - - ------ - - ----------- - ------------- ---- 

----- :Jb, concluir a aliorda:;em cfe.rta rue.rtão referiu yue a 'Gomi.r.rão 9'iermanente 

dl.r.rera no .reu relatório na altura da a;precíação clõ tf51ano e orçamento J'ara e.rte ano 

cfe :1.011 yue ~ Orç07Tie.nt"o J'e '1/'re.Fe.nür en;rokáõ, cu/cu/um/õ t-u/exceJ'J'o .rren'.n'o.nu/ 

em cercu de um ;ni/&o e mer'o u dÕz'.f mi/héeJ' dê euroJ' pelo yue a e:x.ecução orçamental 

dava inteira ra.zão à.r J'roJecçõe.r da Jlta 'Gomi.r.rão 9'iermanente, J'elo rue 1/ié J'arecía 

não .fe tornar tÍe.rca/iída a recomendação rue .Feria Jl.rcutida no J'Onto a .ff!jUir. 

--- - :15i.r.re ainda rue .re continuava a verificar rue era na .r rulirica.r tÍe t ran.ifBrêncía.r 

áõ !i;overno &ional clõ.r J?l,çore.r J'ara a autarruia 1ue .re encontrava o maí.r /iaí:x.o 

re.Jido cfe arrecaáação tÍe receíta.r, con.rtatanclõ-.re yue em relação à.r receita.r corrente.r 

a arrecadação havia dclõ nula e relativamente à.r receíta.r tÍe ca;pita/, a .rua 

arrecadação não atin!Jira o.r yuarentaJ'or cento. --- --- - ---------- - - ------------ ---- -- 

- ---- U'eriu-.re rue 1uanto a e.r.fa 1ue.rtão, a1uanclõ a análí.re clõ tf51ano e 

Orçamento J'ara o corrente ano, a 'Gomi.r.rão tfiermanente já vaticínara "não 

e:x.i.rtirem !Jarantia.r a!Juma.r cfe arrecadação da.r verlia.r orçamentada.r na rubrica 

o6o+ol (Jr.an.ifBrêncía.r 'Gorrente.r - &ião :?lutónoma clõ.r J?l,çore.r) J'oryuanto a 

JuncÍamentação J'ara a .rua clõtação foi lia.reada em ~o7úu co.nwrJ'uçoeJ' e.ncet"utiU~ 

J'ekJ' membroJ' dêJ't"e .J'.!xecutz'-vo 'G"U7Tiorórz'o e uJ' e.nt"úfudeJ' de t"ut"e./u ;' J'Ortanto 

dtuação idêntica à ocorrida durante o corrente ano e rue .re traduzira na ine:x.i.rtêncía 

tÍe yual1uer tran.ifBrêncía ': acre.fcentanclõ 1ue em :z.~ tÍe f:evereiro tÍe :Z.OJJ, neda 

:J!&.remlileia ::il'uniCÍJ'a/, ''o J'e.nhér ~uúfê.nt"e tiU 'G"úmoru dtJ'J'e fue em re./Ó-çüo tú 

fUeJ't"ÕeJ' /év071t"uduJ', fUe o Je.nhor ~eJ"l'dê.nte dÕ !io-ver.no &z'o.nu~ tz'.nhú mo.Ft"ruáõ 

u.bért"uru .roru '1/'uáor, muJ' fue .nüo t"z'.nho .nudu .ror eJ'cn'to ': concfuináo na altura o 

.fenhor J'redcfénte da câmara ::il'unicíyal '?ue eJ'J'uJ' wrbuJ' firom co./ccuduJ' n o 

orçome.nt"o .rorfue JÜ eJ't"UYu com.bZ'.nudÕ com uJ' J'ecret"or/uJ', e fue uJ' J'ecret"orzoJ' com 

fUe tl'.nho fi./uáõ .neJ't"u J'UU dêJ'kcuçüo u &'üo :Al&ud tz'.nhom /hé ált-o fue .rod?u 

co.nt"or com eJ'J'uJ' wrbÜ'J' ·: ----- ------ - --------- - - - -------- - - - -------- - - -------------- - -

----- '() .ren!i'or de;putaclõ municíyalf:recferico ::M:zcíel Jl.r.re yue, n o entanto, em 2..J 

tÍe ?lfiril elO corrente ano, o Jl.rcur.ro já mudara um j:Jouco J'oryuanto .re Jl.zia '?ue ut"é 
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urue/u ttutu nuc &e r .n'áo dl~o?IZ'B/i.zuáõ ruu./fuer YUkT, .711QJ' QJ'J''!fUTCU &er e~eT071Ç"Q 

rue u(jum aurue.lé -vukr z'r/u -vú .r·uru c :;ez;;nz'c#zo duJ' ~/uJ'" 
- ---- ~sim, yela.s ra.zõe.s exyosta.s, o .senhor de;putaclõ munícíyal t'reáeríco 

::il:zciel.solícitou áe novo ao .senhor 9'fresiáente clã \;ãmara informação .sobre o y onto 

da situação da.s váría.s tran.iferência.s !Jovernamentaí.s 1ue estavam yrevísta.s no 

Orçamento ::Municíyal e 1ue o yróyrío .senhor 9'fresiáente clã \;ãmara áe.scríminara 

clõcumentalmente à \;omí.s.são tPermanente a1uanclõ da anáfí.se clõ tf51ano e 

Orçamento yara :Z.Oll ou .se havia a/juma ra.zão yara .se concluir 1ue a.s me.sma.s ainda 

yoáeríam .ser remetida-s a e.sta \;ãmara durante o corrente ano e 1ue a.s re;petia 

.sucintamente: ----------------- - - -- ------------------------ ---------------------------

a} :Jl ver/ia áe cento e cinco mil euro.s a tran.iferír yela "Jecretaría &ional da 

Jl:ducação com o o/fíectivo áe ~czín- u mu:nu&enç-uc dê bcc/uJ' e dêJ'en-vc/n'men&c dê 

uaz'-vz'áudêJ' cem uh?ICJ' :· --- - ---- ------------------------------------- ----------------

li} ;![ ver/ia áe .se.s.senta mil e fuÍnhento.s euro.s a tran.iferír yela ~ecretaría 

&ional da \;uftura yara a "reu/i.zuç-uc dê uctz'-vz'áudêJ' cu.liuruzJ- e mu:nutenç-uc dê 

c...t:~ , , , , '"" 
ea~~czcJ';nunz~uzJ' - - ---- - --------------------- -------- ---------------- -- ----------

c} :Jl ver/ia áe cento e nove mil e oitenta euro.s a tran.iferír yela "Jecretaría &ional 

da Jl:conomia yara ~ dêJ'en-vc/n'men&c áõ Xrz'.mto n o conce//ÍÕ e ?tu co/ubõruç-uo nu 
/ N 

e/uboruç-uõ dê udr'n'áudêJ' e mu:nu&enç-uo corren&eJ' -------- - -------- - --- - ------------

t!} ;![ver/ia áe noventa e cinco mil euro-s a tran.iferír yela ~ecretaría &Jional da 

\;iêncía, Jecnolc;Jia e Jl:fu"{pamento, não incllcanclõ a .sua finalidade . --------------

----- :f5ada a yalavra ao .senhor 9'fresiáente da \;ãmara, este afirmou 1ue áe Jacto 

tinha vínclõ muito ;pouco cllnheíro clõ 1ue fora yrevísto, vínclõ a;pena.s clã cultura o 

cllnheiro a1uí ;para o tecto cfõ munícíyío e da educação tinha víncfo o cllnheíro áe um 

contrato~~ yue fora foíto com a câmara munícíyal yara Ja.zer a.s olira.s yue 

foram foíta.s na Jl:.scola da J3eira e yue não tinha víncfo maí.s. -- ----------------- ----

----- Ú .senhor 9'fresiáente da \;ãmara acre-scentou yue esta tinha c!'z.fí:Jencíacfo 

e.sj'orço.s n o .senticlõ yue e.s.se cllnheíro víe.s.se ma.s 1ue, até oyuela altura, não Che.Jara 

nenhum y elo yue, na .sua oyinião, fora uma má exyeríêncía meter e.s.se cllnheiro no 

ylano e orçamento yelo yue yara o yróxímo ano Já e.stão aví.saclõ.s e yue 

!larant ídamente rue não iam fa.zer coí.sa.s áe.s.sa.s . ------- - --------- --- --------- --------
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o .$enhor J'resiáênte da a.$.$emfileia ao J'ersuntar .$e maí.$ a[Juém rueria intervír .$Ohre 

ayuela matéria, foi J'ecllda a J'alavra J'elo .$enhor tPresíáênte da ~unta áê !&,.$aí.$ 

rue reforiu rue .$e 0.$ .$enhore.$ de;putaáo.$ municij'OÍ.$ analí.$arem a situação 

financeira áo municíJ'io na última a.$.$em/ifeia municij'a/, ou .$eja no final ele $unho, 

Com a actual J'Oáêriam lf/'reender yue a situação financeira j'iorara, OU .$eja, rue a 

câmara municij'al tinha mais divida.$ cfõ rue tÍnham cfõí.$ mUe.$ atrá.$ e yue iMo 

contracl'l-.Zia um liocaáo aruílo rue vinha .$enáo c cll.scur.so executivo ruejustí.ficava a 

falta c{ê execução da.$ o/iraS J'Orrue .$e estava a afiater dividaS e, afina/, naruefes cfõi.$ 

me.$e.$ ele $unho até a "é!Jetemliro, emliora J'uáêsse ter havíáo c cumprimento áos 

comJ'romi.$.$O.$hancárío.$, a.$ conta.$ estavam aj'iorar. --------------------------------

-----o senhor predáênte da~nta áê f:re:~ueda áo.$ :&,.$aí.S concluiu cll.zenáo rue 

nem rueria rue O .$enhor presíáênte da câmara eXJ'fíCaS.$e a ruedão J'Orrue e.$tava 

tuáo eXJ'fícaáo na informação lfl're.$entada J'ela câmara municipal J'elo yue lfl'ena.$ 

yueria deixar e.$.$a consiáêração .$o/ire a divida actual do municíj'io. ------------- ---- 

- -- - - {/{,de ídc, c .$enhor J'redáênte da a.$.$emlileia munÍciJ'allf:lraáêceu ao .$enhor 

presidente da junta áê .fre:~uesia áo.$ !&,.$aí.$ e .$ofícitou informação ao .$enhor 

presidente da câmara .Se rueria fazer a[Jum comentário .se/ire O a.$.$Unto, e este 

comunicou yue não C rueria fo.zer, J'elo yue C .$enhor J'resíáênte da a.$.Semfileia 

municipal anunciou rue tinha che:~acfõ a meia noite e, J'Ortanto, Como hOVÍa ainda 

muita matéria J'ara análí.$e J'rc;rôs c .Se:Juimento áêsta reunião para .se:~unda-foíra à 

mesma hora, J'ela.$ cíe.zanove horas e trinta minutos, no mesmo local, tendo anunciaáo 

rue .$8ndo a J'rÓXÍma reunião C Se:JUimento áê.sta reunião não haveria J'eTÍodo de antes 

da Oráêm do :J5ia, cuja inte7)'retação mereceu a concordância do.s .senhore.$ 

· - _r ' 't rrou a reunza , ruanao erameza noz e. --------------- --
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