
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

ACTAN° 18 

- ----?fo.s vinte e .sete cfia.s áo mê.s cíe <.Fevereiro cíe áoi.s mil e cfo.ze, yela.s cíe.zanove e 

trinta minuto.s, reuniu a :?l.s.semlifeia ~nicíya/, no ~afão ~/ire do.s tfiaço.s áo 

T;oncefho áo ~nicíyio cfa.s froefa.s, reuniu a ~.semli/eia ::fl:unicíyaf .sob a 

yre.síáêncía áo .seu yre.sícíente, .senhor <.f:recterico ::if:acíef com a .Sl!Juinte orctem cíe 

trailafho.s: ------------------------------------------------------- ----------------------

tPonto úníco - !'nformaçio B«Tita tlõ tPTfJ.IÚÚmts t/6 ~mtiNI a fue Juú a alínea e) 

tlõ n. •I tlõ artí..1o2. •Ú#te ~· -------- - ----------- ---------------------------

-----:?llierta a .se.s.são yefo .senhor tPre.sícíente da ~.semlileia, o me.smo comunicou a 

jàlta áo .senhor cfByutaáo municíyaf &i :JCli~ Jl<"unra tl8 ~8fU6ÍN1 yue foi 

.suli.stituíáo yefo .senhor cfeyutaáo municíyaf.$oão ;;({anue/T;ordeiro cfa :Ponte, áo 

'!i;ruyo ::;(;{unicíyaf áo tPart iáo ~ocíalí.sta e a informação áo .senhor cfeyutaáo 

municíyaf &i ~eyueira, como yre.sicíente áo '!i;ruyo ::;(;{unicíyaf áo tJ5 artiáo 

~ocíalí.sta em yue .seria .suli.stituíáo na.s .sua.s Junçõe-s cíe fíáerança yefo .senhor 

cfeyutaáo municíyal T;ar/o.s .$oT:Je J.3ettencourt da ~ifveíra, a.s.sím como a 

.suli.stítuição áo .senhor tPre.síáente tlã~unta cíe <.f:rf!Jue.sía da Ur.zelínayefo .senhor 

.secretário tlã rej'ericfa$unta, .senhor :?lflierto ;;({anuef~oare.s :?lfmeida. ----------

1/-'erijicou-.se yue o.s .su/i.stituto.s Já !i' aviam tomaáo yo.s.se anteriormente yefo 

yue e-stavam em concfiçõe.s fe:Jaí.s áe a.s.sumirem e exercerem o.s re.syectivo.s carso.s. ----

----- :fio.sto ido, o .senhor tPre.síctente da ~.semlifeia .solicitou ao .senhor ~ecretárío 

da $.sa yue ji.ze.s.se a chamada, tenáo-.se veriflcaáo e-starem yre.sente.s o.s .senhore-s 

cfe;putado.s a .saber: :?lntónio <.f:recterico 'Gorreia ::if:acíe/, .$oão ;;({anue/ T;ordeíro 

cfa :Ponte, 1.;arfo.s.$o7:Je J.3ettencourt cfa ~ífveira, ~u.sana tfiatrícía '!i;ói.s tPereira 

cfa ~ifva, Luí.s ::if:anuef J.3ettencourt deí:x.eira :?ivífa, ::if:aria áe <.Fátima tlã 

~ílveira, ::iJ:aT;Jarícfa :?lusu.sta &dri.Jue.s <.f:ernanáe.s, efeito.s na.s fí.sta.s áo 

tJ5 artiáo ~ocíafí.sta, cfa.s .senhora-s e .senhore-s ;;({ark~ifveíra ;;({aryue.s, ~.sé Luí.s 

Dia.s J.3ettencourt, tfiaufa ;;({aría J.3ettencourt :?lmarante ~eyueira, :?Ena 

;;({aría <.f:a:~uncíe.s :Pereira e :?lntónio Úfcfemíro cfa.s ~eve.s :Jiedro.so, efeito-s na.s 

fí.sta.s áo tJ5 artíáo ~ocíaf Democrata, e áo .senhor :?llief.$o7:Je :f:Jreja.s :JÜ'oreira e cfa 

.senhora ~aría da Lu.z ~ifva cfa.s !i;raça.s, efeito-s na.s fí.sta.s áo tPartíáo tJ5 ~ufar, 
fiem como do.s tPre.síáente.s tlã.s Junta.s cíe fie:Jue.sía ou .seu.s .suli.stítuto.s, froa.sco 
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'f'ernanáo áe :;(,{ates, :fSresíáente da junta áe fie.yuesía da.$ :;(,{anada.$, efeito na.$ 

lida.$ áo {fi articlõ ~ocialida, Luü 7?-írsílío ~ousa da ~ílveíra, ::fSresíáente da 

junta áe fie.yuesía áe &,saio$, efeito nM lida.$ cÍo {fi artiáo {fi opufar, 1fenri7ue Luü 

Jeixeira, :fSresíáente da junta áe fie.yuesía áe ~anto :?lmaro, eleito nas lida.$ cÍo 

ffiartiáo ~ocialída, :?lf!ierto :;(,{anue/ ~oare.$ :?lfmeÍda, ~ecretário da junta áe 

fie.yuesía da itr zelina, efeito nas lida.$ cÍo tPartiáo ~ocialida, e tPaufo :?lflierto 

J3ettencourt da ~ifveíra, :JSresiáente cfa junta áe fie.yuesía da.$ 1?efa.$, efeito nas 

lida.$ cÍo ffiartiáo ~ociaf :f5emocrata, pelo 7ue, .$e con.$tatou haver 7uórum para 

funcionar a ;;/&.$emlifeia, tenáo o .$enhor tf'resíáente da ;;/&.$emlifeia, áeclaraáo 

alierta a .$e.$.$ão. -----------------------------------------------------------------------

-----0 senhor tf'resíáente da ;;/&.$emlileiapa.$.$OU áe se.yuida à feitura cÍo e:x;pedlente 

refêrincÍo rue foram recefiida.$ várias pufilicaçÕe.$ re.yionais e nacionai.$ provenientM 

áe !i;rupo.$ ffiarfamentare.$, áe ffiartiáos ff{,fíticos, áe ;;/&.$ociaçÕe.$ :?lutár1uica.$, 

etc. -----------------------------------------------------------------------------------

----- :?l.{:;un.$ re7uerimento.$ e intervençÕe.$ cÍo.$ .$enhore.$ de;putacÍo.$ re.yionai.$ efeitos 

pelo círculo áe ~ão ~rse e 7ue tamliém fazem parte áeda ;;/&.$emlifeía :J(;{unicipa/, 

.$o/ire varíaáos tema.$ áe intere.$se para o nos.$o concelho e a nO.$.$a ilha. ----- - ---------

----- :?hnda a(Jun.$ postais em ai/.$ áe J3oM 'f'e.$tas maio$ retardatárío.$1ue cte.$áejá, e 

em nome deda ;;/&.$emlileia ~nicipa/, publicamente lfjraáeço e retribuo. -------

----- ffiarecer da :J5irecção &ionaf áe Orsaní.zação e :Jl.cCminidração ffiúlilica 

danáo parecer ne.yativo .$o/ire a convocatória da.$ reuniões cÍo.$ órsão.$ autár7uicos 

atravé.$ de e-mail. ~o/ire esta matéria o senhor presíáente da ;;/&.$em/ileia 

~nicipaf ciJ.$.$e não edar sur;preenciJcÍo já fUe a aMemfifeia municipal da.$ 7?efa.$ 

na sua opinião e prática tem lfjiáo em conformidaáe com o &,imento 7ue o não 

previa, como tamliém a lei, tal forma de convocatória. Meriu o .$enhor presíáente cfa 

a.$Semfifeia fUe O 1.;on.$efho cte :liha não edava a Se:Juir taf norma e redava a ejêctuar 

convocatória.$ atravé.$ áe email e rue, por si, já havia foltaáo a reuniões c{(, mesmo por 

não .$e ter aperceliíáo da convocatória. ----------------------------------------------

----- Úftcio/Gonvíte da 7.;ãmara ~nícipaf dataáo áe l.J de ~neiro cÍo corrente 

ano convíáanáo o :fSresíáente áa ;;/&.$emlileia para proj'erir uma confirência .$o/ire 
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'-;J{ flistóría cÍtu ~emanas 1.;ulturaís " inte:~rada na ayresentação cÍa ;x;x 'J/0 
~emana -cultural e realizar na JJJI:,. ---------------------------------------------
----- Outro oftcío/Gonvíte da 'Gâmara ~nicípal cÍataáo cÍe .2.é cÍe $aneiro áo 

corrente ano conVÍdantÍo o tfSresicÍente da :?lssem/ileia a cola/iorar na reafí.zação da 

;x;x 'J/0 eâtção cÍa ~emana 1.;ulturaf O senhor presiáente da :?lssemlileia 

~nicípal informou ter aceite amlios os convites. ----------------------------------

----- T;arta envíactapela senhora :fnsriáe J3ettencourt, datacÍa de;3o de$aneiro áo 

corrente ano, solícítanáo escusa de r8j-Jresentante cÍa T;omissão :Jllar!Jada de 

:Protecção cÍe -crianças e ~vens afesanáo nunca terem siáo sofícítacÍas as suas 

competêncías técnicas. :f5aáo yue a "Gomissão de :Protecção cÍe 1.;rianças e ~vens 
tinha um r8J'resentante sulistítuto por ela efeito foi entenâtáo não haver necessictade 

de proceder a nova eleição. ------------------------------------------------------------

----- :Da 1.;omissão de tPolítica !i;eral cÍa :?lssemlileia Lsislatíva cÍa &,ião 

J?lutónoma cÍos ;;íb;ores um oftcío dataáo de ~ cÍe f:evereiro (~inta-Jeira 
passaáa} solícítanáo a esta :?lssemlileia ~nicípal as se:~uintes informações: 

.}tPosição cÍa :?lssemlileia ~nicípal yuanto aos oiijectivos e parâmetros cÍa 

reoryaní.zação administrativa territorial autáryuica; ii} :Jiosição 1uanto à proposta 

cÍe Li n °ft.J,-j;x:{![ sofícítanáo 1ue a resposta a estas 1uestões fosse cÍada até ao eRa 

lfi de :JVlarço tÍo corrente ano. dentÍo em atenção os pra.zos estalielecíáos, o senhor 

presidente cfà assem/ileiapessoalmente lastimou 1ue talpeâtáo sofícítaáo em címa da 

hora jú 1ue J'Or lei a :?lssemlifeia ~nicípal se reunia durante o mês de f:evereiro e 

a sofícítação fora envíaáa 1uanáo maís de áois terços tÍo mês jú haviam passaáo. 

:Informou aínda o senhor presidente cÍa :?lssem/ileia 1ue em tempo oportuno colocaria 

à defí!ieração áesta :?lssem/ileia a inclusão deste J'onto na Ordem áos dra/ialhos 1ue 

conforme o &,imento teria de oliter uma maíoria cfé áois terços áos senhores 

cÍ8j-Jutaáos presentes (;?trt 
0

.2.f, número ;3}. ------------------------------------------
- - ---~anto a outras informações e re.r;postas, o senhor presiclénte cÍa :?lssem/ileia 

informou os senhores dt;;?utaáos municípaís 1ue a proposta clé alteração cÍo kstatuto 

cÍa kmJ'resa ~nicípal 'J/Oela-:JUturo não fora incluída na ordem de tralialhos 

áesta sessão, pelo Jacto cÍa T;âmara ~nicípal, entídacÍe 1ue sofícítou o acÜamento 

da sua âtscussão, não lhe ter sofícítaáo tal inclusão. ----------------------------------
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----- O .senhor fPredcfimte áe ?&.semhleía receheu re1uerimento.s entrt:tJue.s pelo 

:;ru;po municípal do 'G:J5~/:Jf95 .sohre a ~aíhreira ;y;;{unicípal e .sohre a eventual 

diminuição áa iluminaçãopújjfíca no concelho áa.s JPela.s. --------------------------

----- Jamfjém foram receliído.s um voto áe .sauáação entre,yue pelo !i;ruyo 

;y;;{unicípal do tPartido "":Jocíaf-:J5emocrata e um outro áe ye.sar t[pre.sentacÍo ;pelo 

!i;rupo ;y;;{unicípal do 'G:J5~/tPfP ----- --------------------------------- ----------

----- O fPredáente áe ?&.semhleia informou 1ue o.s re1uerímento.s .seriam envíado.s à 

'Gâmara ;y;;{unicípal para a re.s;pectiva re.s;po.sta e, 1uanto ao.s voto.s, .seriam áe 

imediato yo.sto.s à di.scu.s.são e votação, ;pelo 1ue .sofícítava informação .se .sohre o.s 

me.smo.s afjum do.s .suh.sCTÍtore.s 1ueria u-sar áa ;palavra. --------------- ------ - -------

----- ~entanto, por .solícítação do.s re1uerente.s foram fído.s o.s re1uerimento.s 1ue 

haviam ddo entrt:tJue.s à $.sa áa ?&.semhleia. -------------------------------------

J:::ventuaf tlbtrútuição tCa elbmnaçlio .J'úlilica t/Ã, T.;once//io tÍu Ji<'efu. --------------

----- 'Gondáerando 1ue a Jl::J5;?{, Ji:lectricíáaáe do.s ;?{çore.s, tem vindo a .suli.stituir 

o.s canáeeíro.s na.s e.straáa.s re,yionaí.s áa :fiha áe ~ão ..fo1!fe, em ;particular no 

'Concelho áa.s JPela.s, por indicação do !i;owrno &ional do.s ;?{çore.s .sendo o 

ofijectivo áe.sta acção a reáução do.s cu.sto.s; -------------------- ----------------------

- ---- 'Gondáerando 1ue a au.sêncía áa iluminação pújjfíca junto à.s hahitaçõe.s 

colocam em ri.sco a .se,yurança áe ye.s.soa.s e hen.s; --------------------------------------

----- 'Gondáerando hawr rumore-s áa intenção do ;y;;{unicípio áa.s JPela.s áar 

indicaçõe-s à J:;:J5;?[, Êfectricícfaáe do.s ;?{çore.s, ;para 1ue e.s.sa proceáa à retiraáa 

nomeaáamente cfo.s canáeeíro.s na.s rua-s, canaáa.s e caminho.smunici,yaí.s; --- - ---- ----

----- :Jlo ahr{Jo áa .secção pa cÍo art"{jo ?7 do re,yimento, o !i;ru;po ;y;;{unicí;pal áe 

'G:J5~-fJ595 re1uer 1ue o e~ecutivo do município ;pre.ste o.s .sesuinte.s 

e.sclarecímento.s: ----------------------- - ----------------------------------------------

1 - 'j: ou não intenção do ;y;;{unicípio áa.s JPela.s reáu.z.ir a efíminação yúlilíca do 

concelho, e.s;pecíflcamente na.svía.s .sohre re.s;pon.sahifíáaáe muníci,yaf? -------------- -

2 - km ca.so afirmativo, 1uaí.s o.s crítério.s áeflnído.s para a retíraáa do.s re.s;pectívo.s 

canáeeíro.s? -------------------- ------ ---- - ----------------- - ------------- -- - ----- -----

~ - ~anto prevê o município ;poupar com a reáução áa iluminação pújjfíca no 

con-selho? 
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+ -kntenclé ou não o municfpio .rer .ro.rdvel reáu.zir o.r cu.fto.r com a eneryia eléctrica 

.rem 1ue .reja .ró e a;pena.r com a recÍução áaíluminação.rúlifíca. ------------------ ---- -

5'- kntenclé ou não .rer .rertinente ouvir a .r junta .r clé fie.yue.ría.r tlô concelho, fiem com 

como a ~.remlileía ::if'unicí.ral em relação a eda matéria .rara 1ue e.rta.r ore .ro.r.ram 

' 't' , ~~ yronunctar e emz zr a .rua Oj'Znzao. ----------------------------------------------------

&abertura tlil «Jtrilinn.ra ~ni~J ----------------------------------------------
----- l;on.ríclérantlô rue a ~ailireíra ::tl'unicíyal .fita na fie;;ue.ría clé &.rai.r ore 

encontra encerraáa há laryo.r me.re.r; ---------------- ---------------------------------

----- l;on.ricléranáo rue tal .rítuação .rrejucllca muito a normal manutenção tlô.r 

caminho.r municí.rai.r e f!Jricola.r com daro.r yrejuí.zo.r áo.r utente.r nomeaáamente tlô.r 

f!Jricultore.r;--------------------------------------------------------------------------

----- l;on.rícÍerantlô 1ue.rara além áafolta áo orai/ire .rara a manutenção áo.r reforiáo.r 

caminho.f, o encerramento clé.rta levou a rue o munícfpío áeixa.r.re clé facultar e.r.re 

material ao.r f!jricuJtore.r, .rara rue .ro.r.ram criar maior e melhor concllçõe.r cfé trafialho 

e hi:Jiene na.r .rua.r ex.rlorações f!Jrícolas; --------------- -------------------------- -- -

----- l;on.riclérantlô rue na última ses.rão áa ~semlileía ::tl'unicíya/, o !'i;ruyo 

::;(;{unicí.ral clé 'G:fJ~-tfi95ruedionou o tfire.ríclénte áo ::il'unicí.rio em relação a 

e.rta matéria, e no caso concreto em 1ue o .ronto cÍe .rítuação se encontrava o .rroce.rso clé 

fícencíamento em cau.ra; ------- - - --- ------- ----------------------------- --------------

- ---- T;on.fÍcférancÍo rue O soverno re:JÍonal atravéS cfé Comunicatfô tfô sovemo cÍatatfô 

c!é 7 c!é Fevereiro áo corrente mê.r, informou rue vai aáfuirír um terreno .rara 

fícencíamento e extracção clé inerte.r nece.r.ráríos a recu.reração e manutenção clã reclé 

clé caminhos rurai.r e floredais solire a.r re.s;ronsaliílíáaclé áo sovemo;------------- --

----- :;?lo aliríso áa secção yoo cÍo arti:Jo ,:37 tlô &,ímento, o !i;ruyo ::;(;{unící.ral áo 

'G:fJ~-tfi95reruer ao executivo áo municí.rio o.r Se:JuÍntes esclarecimentos: ---------

1 - kntenclé ou não o munícfpío ser clé extrema ur:;êncía o licenciamento áa sai/ireíra 

clé forma rue eda .reja realierta com a maior lirevícfaclé.ros.nvel? -------------------- --

.% - kstá ou não o municí.río a tralialhar no .rentítlô rue eda .reja realierta e, em caso 

prmativo, .rara ruanáo ? ------- ----------------------- ------------------------------
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-' - ~e ffi'e .rlfium envíarlõ.r o.r proce.r.ro.r com torfõ.r o.r rlõcumento.r inerente-r à 

ft;Jafízação áa .railireira em cau.ra e conhecimento áe yuaf o terreno, e onáe .re .ritua, a 

atlfuinr yefo soverno rt;Jionafyara a extracção áe Ínerte.r. --------------------------

-----km .fi!Juiáa, havenáo um Pote áe "'Jauáação, o .re:nhor :JS.re.riáente áa 

J?l.r.remlifeía yedlu a um rlõ.r .renhore.r áeyutaáo.r municiyai.r rfõ !i;ruyo ~niciyaf 
áo ~:Jj para o ler, tenrlõ .riáo áaáa a yafavra ao .renhor áeyutaáo ::il'ark 

::il'aryue.r yara Jazer a feitura rfõ voto áe .rauctação. ---------------------------------

~to tfe ~IIUIÚrçâo 

----- O áe~orto tem .riáo uma.r cta.r activíáaáe.r pefa.r yuai.r o.r açoríano.r mai.r .retêm 

tiflrmatlô no contexto nacional, alcançantlô .ruce.r.ro.r .risní.ficativo.r ao mai.r alto nível 

competitívoáe~rtusal ------------------------------------------------------------

----- ~ ya.r.ratlô dla JJ áe <.f'evereiro, o no.r.ro conciclãáão ::fiJi;pe "'Joare.r .fa:Jrou-.re 

cumyeão nacional na catt;Joría áe meno-r cinyuenta yuífo.r na moáafíáaáe áejutlô. 

----- O êxito afcançarlõ evíáencia a yuafíáaáe áo traliafli'o reafí.zarfõ yefo atleta, fiem 

como no emyenho tlô.r .reu.r treínaáore.r tlô $tlõ \;fulie áe "'Jão $orse· --------------

----- Hfi;pe "'Joare.r, fi'oje com yuinze ano.r áe iáaáe, iniciou a yrátíca tlô jutlô ao.r 

cinco ano.r áe iáaáe tentlô áe.ráe cetlô revefatlô imen.ra li'aliífíáaáe motora e excelente-r 

caracterí.rtica.rjfi.rica.r. ---------------------------------------------------------------

----- :fniciou a .rua activíáaáe comyetitíva atravé.r tlô.r torneío.r a.r.rociativo.r, 

ri!JÍonai.r e nacionai.r, tentlô .remyre olititlô vária-r yua!í.ficaçõe.r áe relevo. -----------

- ---- \;om treze ano.r {í.rto em :z.oJo) .rasra-.re více-cumyeão nacional juvenil e 

a.rcenáe a jovem talento rt;Jionaf .fruto áe.rte imyortante re.ruftaáo áe~ortivo. ------

----- \;om lf ano.r, portanto em :1.011, voltou a .rer 7/-'ice "Gumpeão f){;cionaf. já no 

e.rcafão áe caáete.r, e é convocarfõ yefa <.f'eáeração tfiortusue.ra áe .,Jutiô, yefa yrímeíra 

vez, yara e.rtá;Jio nacional e taça áe kuroya áe tfiortusaf. .rua primeira 

internacionalização. ----------------------------------------------------- ------------

- ---- km :1.01:1. .fa;Jra-.re liícumyeão rt;Jionaf áe caáete.r e áejuniore.r na.r catt;Joría.r áe 

meno-r cinyuenta yuífo.r e meno-r cinyuenta e cinco re~ectívumente, e fc::~o áe .fi!Juiáa, 

e áe uma forma Íneyuívoca .rem áeíxar mar.Jen.r yara áúvícta.r áa .rua .ruyeríoríáaáe, 

atín3e o título nacional numa catt;Joría áe ye.ro muito comyetitíva com yuínze atleta-r 

em re;pre.rentação áe tocta.r a.r rt;JÍÕe.r áo yaí.r. -----------------------------------------
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:J&.nm e ao alirí!Jo cfà alínea c) do artí.Jo ,3,3 o áo &imento da :J&semlileía 

:J:l'unici;pal das 1/-'elas, o !i;ru;po :J:l'uniCÍj'al da ~:J5 ;prOJ'Õe a a;provação deste 

voto de saudação ;pelo título de cam;peão nacional de cadetes de menos cinyuenta 

yuilos conse.Juido ;pelo nosso concidadão, Nlíye ~oares. ---------- --- - --------------

----- :J5o ;presente voto deverá ser dado conhecimento aos seus álrí!Jentes, à e1uíya 

técnica e Jamílíares. - --------------- -- ------ ------------ - ---- --- -- -------------- --- --

----- ;;íl;pós a leitura do voto de saudação feita ;pelo senhor dt!j'utado :JX'arJZ 

::Mar?ues, o senhor tPre.fldente de ::?'&semlileia deu a ;palavra ao ~r. dt!j'utado mel 

:;({;,reíra yue, no seu uso, álsse yue o "!i;ru;po :J:l'unici;pal de y;:J5~-tfi95 se 

associava a esse voto de saudação yue o ~:J5 trouxera a fiem solire do judo de ~ão 

,$o~e, neste caso desse nosso cam;peão, f:ílíye ~oures, ál.Lendo yue o ~do ~ão 

.$o":Ye jefi.Lmente tinha !lrandes campeões e continuava a lutar numa modalidade yue 

não era muito característica em ~ão ,$or;:;e, mas yue tinha tido e:xcefentes resultados 

e yue, ;por isso, ayuele "!i;ru;po :J:l'unici;pal iria associar-se a esse voto de saudação. -

----- O senhor tPre.fldente de :J&semlileía ;passou a ;palavra ao senhor dt!j'utado 

municipal do ;partido socialista, o senhor T;arlos ,$or;:;e da ~ilveira yue, ;por sua 

ve.z, álsse yue o !fru;po ;parlamentar áo ~se con!Jratulava com a ideia do !i;ru;po 

:i:l'unici;pal áo ~:15 e achava rue ojuáo era o des;porto com mais títulos nacionais 

e internacionais ConSI!Juidos ;para a :/ifi'a e ;para ;;ltçores mas rue, infoli..zmente, não 

têm tido o a;poio rue deveriam ter, atendendo à álmensão dos títulos conyuistados. --

- ---- ~o tendo havido mais intervenções ;passou-se à votação do Poto de ~audação 

yue foi a;provado ;por unanimidade. ----------------- - ----------------------------- -- -

----- ;;íl;pós esta votação o senhor ;pre.fldente ;pe~untou aos senhores dt!j'utados 

suliscrítores do Pote f!iesar a;presentado ;pelo y;:J5~-:J595. se ;pretenálam 

a;presentá-lo, tendo .náo daclá a ;palavra ao senhor dt!j'utaáo municipal mel 

:;({;,reíra;para Ja.Ler a leitura do mesmo. - --------------- ------------------ ---- - -----

"P'oto J'Ntn" 

----- f:afeceu n o ;passado ála :l5" de f:evereíro de 2-0J:l, na cidade da 7-:forta, ilha do 

f:aial, onde nasceu a 2.~ de f:evereíro áe Jy_36, ÊutérÍo tfiorjírío ~oures. ----------

- ---- l;asaáo com ::M'aría áe f:átíma Laudafina ~ílveira ~oures, ;pai de ;;l[ntónío 

,$osé ~ilveira ~oures, J!Jeutérío tfiorjírío ~ílveira ~oures, Píctor ::Marcelino 
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'!i;oulart ~ilveira ~oareJ', tf!>gJ'a /ha!iel '!i;oulart ~iA/eira "éloareJ' e ~r.ye 
::IJ:anuel '!i;oulart ~i/veira "éloareJ', eJ"te iluJ'tre cidadão completaria na próxima 

1uarta-jeira 76 anoJ' de vida. --------------------------------------------------------

----- :Iniciou OJ' J'euJ' eJ'tudoJ' na cidade da Vf:,rta, tendo terminado oJ' eJ'tudoJ' na 

kJ'cola ;J&rícola de ~antarém. Ú k11cJenheiro kleutérío f!Sorjirío ~ilveira 
"éloareJ' era um faíalenJ'e 7ue, dE[poiJ' de terminadoJ' M J'euJ' eJ'tudoJ', adoptou a :/iha 

de ~ão~r.ye como a J'Ua terra, tendo-J'e cá fixado no ano de I.Jélj. ------------------

----- :J5o J"eu imenJ'o fUJ"toríal e currículo deJ'tacam-J'e como um doJ' fundadoreJ' do 

1;:J5~_tJ5tJ5 ne.s'ta :/iha e M car.yM exercidoJ' como 1/.'ereaáor, como :J5E[putado 

:J1l'unicipal e memliro da~nta ele F're.yueda. --------------------------------------

----- roi tamliém o :firedcíente e fundador da 1;âmara de 1;omércio da :liha cíe "élão 

~r.ye, :fire.s'icíente da ~ociedacíe I.u.s'itânia, um doJ' fimdaáoreJ' do 1;1u!ie ~aval 
daJ' 1/-'elaJ' e :fire.s'icíente cíe ~J'em!ileia- !'i;eral cíe ::Al:arítimo 1/-'elenJ'e. ------------

----- km .U cíe ~vem/iro cíe 1.J_J1, ajudou a fundar a T;onfraría do ~eijo cíe ~ão 

~r.ye, J'endo,poriJ'J'o \;onfracíe do l;onJ'elho doJ' F'undadoreJ' ou J?lnciãoJ'. -------

----- Ú kn!Jenheiro 1l:.feutérío tJSorjirio ~oareJ', J'empre J'e empenhou no 

melhoramento do ~eijo t-fpico cleJ'ta :fiha, na !iuJ'ca daJ' J'UaJ' maíJ'-va!iaJ', J'endo um 

pr+ndo conhecedor, poiJ' cleJ'cle I.J é{), 1ue cíeu a aJ"dJ'tência no faliríco do ~eíjo. -

-----~dm o '!i;rupo :J1l'unicipa11;:15~-tPtPpropõe rue eJ'J'a ~J'em!ileia aprove 

um 1/-'oto cíe tPeJ'ar pela morte do kn!Jenheiro 1l:.feutérío f!Sorjirío ~oareJ', 
maníj'eJ'tando à J'Ua família pr+ndo peJ'ar. ----------------------------------------

-----~e cíeae voto J"eja dado conhecimento à J'ua família. --------------------------

----:f5E[poiJ' da leitura do 7?-'oto tPeJ'ar foi o meJ'mopo.s'to à c!J.J'cuJ'J'ão e votação, tenáo 

uJ'ado da palavra o J'enhor dE[putado municipal ::il:ark ::il:ar1ueJ' rue informou 1ue o 

ri;rupo :J1l'unicipal da ~:J5 J'e aJ'J'ociava a eJ'J'e 1/-'oto de tPeJ'ar apoiando-o com o 

J'euvotofavor~f -------------------------------------------------------------------

----- Jam/iém, por J'Ua vez, o J'enhor dE[putado municipal do partido J'ocíali.s'ta, 

J"enhor \;arloJ' ~r.ye c!J.J"J'e 7ue o !'i;rupo :J1l'unicipal do ~~ J'e aJ'J'ociava a MJ'e 

7/-'oto cíe tPeJ'ar, votando favoravelmente. ---------------------------------------------
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-----~sto isto e não havendo mais peclldos tfé intervenção, o senhor tfSresítfénte da 

~sembfeia colocou o fàoto tfé tPesar à votação tendo o mesmo sido a;provado por 

unanimid:atfé. ------ --- - ----- - ------ ---------------- - ----- - - --- - - ---------------- ------

----- :f!.m se:;uid:a propôs rue a ~semlileía se pronunciasse solire a introáução tfé 

mais um yonto na ortfém dos tralialhos rue versava a emissão tfé parecer solire a 

reforma d:a aáminidração focal da &ião :llutónoma dos ;Jt';çores peclldo pela 

~semlileía Ie:;islatíva &iona/, realçando rue, sendo este ponto incluindo na 

Úráem dos Jraliafhos, ficaria a.yend:ado como se:;undo yonto tfésta mesma sessão. --

----- :f5ecfaraáa alierta a cllscussão sobre esta matéria, tendo intervindo o senhor 

d:e:J'utado muníciyaf J?li;ef ;;({;,reíra anunciado o voto favorável do ri;rupo 

~nicipaf do "G:J5~-tJ595, foi o assunto posto à votação tendo sido aprovada yor 

unanimiáatfé a sua inclusão na Úrtfém dos drabafhos como o se:;unclõ yonto d:a 

mesma. ------------------ ---------- -------- ------------------- ---- ------- ------- -- -- --

----- km se:;uida pas.fou-.fe ao tratamento tfé a.fsuntos tfé interes.fe seral yara o 

munic(pío havendo .feí.f Ín.fcríções, sendo três do ri;ruyo ~niciyaf do ~:Jj e três 

do ri;ruyo ~niciyaf do r:;:l5~-:J595, pelo rue conforme estava estipulado yela 

$sa áa ~.fem/ifeía tféu-se a yafavra em primeiro !usar ao tfé;putado do ri;rupo 

~niciyaf com menor re:J'resentação, tendo a mesma sido áaáa à senhora áe:J'utad:a 

municipal do 1:;:15~ _:JSfJS, :JX'aria áa Iu.z ri;raças rue começou mai.f uma ve.z pelo 

caminho do ~rtÍnho na ~eimad:a cll.zendo rue tivera o cuiáaclõ tfé ir áar uma volta 

yor ele na ya.f.fada .fexta-.foira e rue o caminho continuava -!Juaf a si próyrio como no.f 

últimos tempos: cheio tfé liuracos, embora a[Juns Já tivessem sido tapados mas rue 

estavam novamente aberto.f, e yer;yuntando yara ruando aifalta.yem t!éfinitiva, 

acre.fcentando uma per;yunta .fo/ire o cafenáárío tfé apresentação da.f canclláaturas 

para ayavímentação do concelho emserale não só áaruefa estrada. -- - -- ------------

------0 .fenhor yresitfénte áa ~sembleía solicitou ao senhor tfSresitfénte áa câmara 

informação .folire o método rue pretenclla utilizar na re~osta às ruestões fevantaáas 

pela senhora áe;rutaáa :7VCaría áa Iu.z ri;raças tendo-lhe sido re~on&c!õ rue ele, 

senhor yresitlénte da câmara, iria tomar nota áas ruestões e rue cl"e;poís re~ontféria a 

toáas. ----------------------------------------- --------------------- -------------- - - ---

645 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

------&,tomancCo a palavra, a 5enhora cfe;putaáa :;({'aría da Lu.z !i;raça5 

ruedionou o 5enhor pre5icCente áa câmara 5olire o par1ue infantil cCe xntre-o5-

:5il'orros, alertando '/ue 5e:;undo o senhor pre5icCente áa câmara clls5era em 5855Õe5 

anteTÍore5 rue efe fora fichado, cofocacfa5 fita5 5Ínafí..zadora5 e OVÍ5oS Comunicando o 

$8U encerramento. :;;ílcontecia, porém, rue O inverno Começara e O vento pesara nas 

fita5 e nos avisos, continuando a5 críança5 a fieruentar o par'lue e a liríncar, pelo rue 

!JOdaría de 5aber 'fuaf era O J'Onto cfe 5Ítuação; 58 O par'fue era para cfesa;parecer, J'ara 

reruafí.ficar ou para ficar como edava e o rue a câmaru pensava .fa.zer ruanto a is5o. -

----- :!Je 5t;Juiáa re.foríu-se ao .Jacto áa .zona de Xntre-o5-:JX'orro5 continuar 

J'raticamente as escura5, verificando-se '/ue os focais para colocação dos podo5 Já 

terem 5ido ál!finidos ma5 1ue em tai5 dtio5 a;pena5 e:X.Í5tiam os )'arajUso5 cCe fixação, 

acima do nível do passeio, e 05 calios enrofado5, enruanto a5 pes5oas tropeçam, caem e 

mfi!JOam-Se Como Já acontecera mais do rue uma ve.z. Úênu-se também aos J'OÇO$ 

5Umidouros, vu/jurmente cCenominados stnjetas rue, na me5ma .zona, edavam 

ta;pado5 com J'afete5, 5em 5Ínafí.zação, tornando-5e J'erí.Jo5o5 J'ara a Sf!Jurança áas 

J'85Soas. :Disse .JOJtar cfe Saber yara ruando O arranjo cfessas cÍua5 coisas, porrue a5 

J'e55oas se rueí:x.avam. ------------------------------------------------------ - ---------

----- Uma outra 1uedão levantaáa re.foría-5e ao camyo cCe foteliof e ao facto áas 

liancaáa..s terem aliertura yefo5 doi..s topos rue eJtavam mai..s yerto áa5 caliine..s oncCe 

normalmente 5e sentam M 5UJ'fente5 e cllrísente..s áa5 e'fuíya5, J'ermitíndo a..s5Ím o 

ace..S..SO ao..s fiafneáTÍo..s e à .Zona oncfe edavam 05 ár/iítros J'Or )'arte cfas J'eSSOa5 rue 

edejam nas fiancacfa5 a a55ÍJtirem ao5 Jo:~o5, O rue às ve.Ze5 não era muito U!fracfávef 

5oliretucÍo nos fim dos Jo:Jo5, yrínciJ'afmente se o re5Uftado for não a.Jracfar a pessoas 

cCe ânimo mais exaltado. ~o/icitou então a senhora cfi;putaáa municiJ'af :JU:'aria áu 

Iu.z !i;raças o ficho áa .zona áas liancaáas rue ctuvam aces5o cllrecto yara es5a..s 

cafiínes por'fue nesse momento ayofíciajá edava cfe !fUarda a e558S focais no inÍcio, no 

intervalo e no fim do..sJo:~os. ----------------------------------------------------------

----- o senhor tPre5icCente clà 'Gâmara, em re'f!'oda às ruedões fevantaáas pela 

senhora áe;putaáa municipal :;({'aría áa Iu..z !i;raça cll..s..se rue o 'Gaminho cCe 

tfiortinho na ~eimaáa fora remenáado mas rue Já eJtava outra ve.z mas rue u 
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câmara munic{paf pen.Yava arrancar com e.Y.Ye caminho aíncta no primeiro .Yemestre dõ 

ano. -- ----------------- - ---- -- - - --------------- ---------------- - -----------------------

----- &/atívamente ao encerramento do paryue infantil e.Ycfareceu yue tal 

encerramento não era cfejinitivo poryue o iam recuperar, não .Ya!iendo aíncfa yuando 

poryue custava dln/iéiro e havia outra.Yprioricfacfe.y além dl.Y.Yo. ------ ---------------

----- ~unto à iluminação na .zona cfe JI.ntre-o.Y-::M:,rro.Y anunciou yue a câmara ia 

arrancar aínáà ne.Y.Ya .Yemana, com colocação cfe a!Jun.Y po.Yte.Y, .Yo!iretudo junto à 

e.Ycola profi.Ydonaf e yue, em relação à.Y .Yatjeta.Y, Já tinham muita.Y yue haviam ddo 

arranjacfa.y ma.Y yue concorcfava yue continuavam afjuma.Y com a.Y taí.Y palete.Y, não 

por .J'Ua vontacfe ma.Yporyue não houvera tempo cfe a.Y arranjar. ------- -------------- -

----- JI.m relação ao campo cfe foteliof e em relação a.Y liancacfa.Y, informou Já ter 

pedldo o material para Ja.zer novo.Y portôe.Y e 'lue cfe focto achava .Yer uma prioricfacfe a 

.Yt;Jurança. ------------------ ----------------- --- ---- -------------- --------------------

----- f:'oi então cfacfa a palavra à .Yenhora cfe;putaáà municipal :Jll'aria cfa Lu.z 

Yi;raça.Y cf'z.zemfo yue o .Yenhor predcfente cfa câmara havia re'f!ondldo.Y à.Y .J'Ua.Y 

'lue.J'tÕe.Y ma.Y yue pretendla cfeixar um alerta acerca do par'fue infantil yuem fá 

cht;Java verificava yue ele não estava fichado e, por i.Y.J'O, cfava a .Yen.Yação 'lue o perí.Jo 

'lu e exiaia tfeíxara cfe existir e a prova era 'lu e M miúcfo.y continuavam a ir para fá ': -

------ O .Yenhor tfiredcfente cfa ~.Yem/ifeía cfeu a palavra ao .Yenhor áeputado 

municipal do Yi;rupo ::il'unicipaf cfo ~:Jj, .Yenhor :Jll'arJZ :Jll'aryue.Y yue cf1.y.ye 'lue 

havia uma per.Junta muito dmpfe.y ma.Y para yuantificar, por'lue era púlilíco yue o 

munic(pio .Ye iria re;pre.Yentar na J3'J.L em Li.Y!ioa, pelo yue .JMtaría cfe .Yaher .Ye o 

.Yenhor predcfente cfa câmara tinha o número cfe pe.Y.Yoa.Y yue iam, o yue iria cu.J'tar em 

termo.Y cfe cfe.yfocação do.y elemento.Y yue intt;Jraría e.Y.Ya comitiva e o cu.J'to prevísto.Y 

para a estacfa ne.Y.Ye.Y dla.Y. - ------------ - ------------------- - ----- - -------------------- -

- - ---~ re'f!oncfer a.Y yuestõe.Y do cfe;putado ~rk ::Maryue.Y o .Yenhor tfiredcfente 

cfa T;âmara cfi.y.ye yue iam a.Y pe.Y.Yoa.Y indlof!en.Yáveí.Y para Ja.zerem o 'lue realmente 

condcferavam nece.Y.Yárío Ja.zer, ou .Yf!Ía, iriam .Yeí.Y pe.Y.Yoa.Y para além do.Y jornalísta.Y e 

yue, em relação ao.Y cu.J'to.Y, não .Yaliía o yue iriam .Jastar ma.Y .Yeria o mínimo po.Ydve/, 

ma.Y yue áe;poi.Y podla tra.zer-1/ié M cfado.Y todo$. ------------------ -------------- ---- --
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----- :f5acfa a palavra ao .senhor cfe;putacfo municípal ::Mark :Jl:'aryues, este 

Justificou a .sua per:~unta no facto de .serem on.ze pe.s.soa.s yue iam e permaneceriam lá 

cínco ou .sei.s cila.s, pelo yue, por uma yuestão cfe coerêncía, Já yue o .senlior cfEj'utaclO 

municipal $r{ ~r'lue.s era no pa.s.saclO contra e.s.se tipo de evento.s poryue na 

.sua Oj'iníão nunca trouxeram maí.s valia cfa forma como era feita, acre.scentanclO 

aíncfa como a:~ravante yue neste ano o ::if:unícípio cfa.s 1/-'ela.s ía yue estar intf!Jracfo 

num pavilhão yue rllf're.sentava tocfa a &,ião. -------------------- --------------- --

----- ~ continuação cfa .sua intervenção cil.s.se yue aíncfa há pouco a .senhora 

cfEj'utacfa :Jl:'aria cfa Lu.z per:~untara pelo par'fue infantil e o .senhor J're.SÍdente clã 

câmara cil.s.sera 1ue o não pocila rllf'arar por1ue não havia cilnheíro, então per:~untava 

de yuanto custava a áe.slocação de on.ze pes.soa.s cfurante cinco ou .seí.s cila.s cfa1ui para 

Ii.slioa, recoráanclO rue o actual .senhor pre.sídente áa câmara, então állf'utaclO 

municípaf. iná'zsnava-.se com e.s.sa .situação e tínlia ra.zão ma.s, clOi.s ano.s cft:;l'oi.s, a 

coerêncía de-sapareceu e ao 'lue parece, emliora tenha a:;ora .sa/iícfo yue o .senhor 

pre.sídente cfa :J'l.s.semlileía ::if:unicípaf é convícfaclO orador e confo.s.so yue a começar 

J'Or ele reconheço O empenho, O .Saber e a á'zsnicfade yue é poryue é a/juém rue irá fo.zer 

uma pale.stra yue trará maí.s valia, e i.s.so não e.stá em cau.sa, J'Orém, em termo.s de 

austericfade achava yue não .se cfeveria !fadar tanto nem reali.zar a ~emana \;uftural 

cfurante uma .semana por'lue 1/ie cau.sava uma certa impre.s.são nf!Jativa, conduinclO 

yue, talve.z, liouve.s.se a/jun.s custo.s de.snece.s.sárío.s porrue a promoção cfa :/i lia pocila

.se fa.zer de VÚria.s forma.s Como fora feito noutro.S tempo.s, rBJ'etíndo rue O .senhor 

pre.sídente cfa câmara mucfara de Oj'inião porrue o yue criticava ao.s outro.s a:~ora 

fa.zia Í!JUal. acre-scentando rue ficava tal rf!Ji.Sto para a acta e yue, portanto, ficava 

com a .sua con.scíência tran'luíla e, como dormia .sempre fiem, cfepoi.s de ter cilto aruilo 

aínclà dormiria melhor ':--------------------------- ------- ------ ----------------------

----- o .senhor predáente cfa câmara, em ref?oda à.s ruestõe.s elO .senhor cfEj'utaclO 

municipal :Jl:'arf :il:'arrue.s cil.s.se iam .sei.s pe.s.soa.s e portanto um número liastante 

á'iferente cfa.s vinte, áe.zoíto ou de.za.s.sete 1ue lia!iítualmente Íam, e yue Ía o .senhor 

pre.sídente cfa :J'l.s.semlileía ::if:unicipaf. como oracfor, um rEj're.sentante cfo.s 

empre.sárío.s, ele próprio e maí.s cfua.s pe.s.soa.s, acre.scentancfo tr& Jornali.sta.s, ma.s rue 

achava muito mau a .semana cultural fa.zer :Z.'.J ano.s e não irem lá fora, terminancfo 
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tl'z.z.enclô yue não iam :JastUT naturalmente liafúrcllos por1ue iam e 1uem o iaju!JUT 

seriam os eleitores áali a mais ou menos clôis anos. ----------------------------------

---- - "Foi então áaáa a palavra ao senhor áeputaclô municipal Luís :Jivíla yue se 

referiu à falta de uma passadeira pUTa peões entre a dravessa elO $UTcllm áa 

~úlilíca e o tribunal e pUTfue de estacionamento já 1ue se via passaáeíras em 

toclôs os laclôs e se esyueceram de a Jazer nayuefe focal 1;ontínuanclô a fa!UT em 

sinais de trânsito, referiu-se à saíáa áa 1;anaáa áo JX'UT pUTa a :Jtveniáa elO 

Livramento cllzenclô 1ue se não justificava a prioríáade pUTa os camiões poryue os 

UTruamento eram planos, referinclô yue li avia falaclô na1uefa yuestão nas primeiras 

sessões áa :?'&semlifeía ::Jil'unicí;paf e 1ue flie fora cllto ;pela câmUTa municipal 1ue 

iam resolver mas 1ue naáa tinha siáo jeito. ~mesma área de trânsito falou na saíáa 

áa rua ~ão ~oUTes de :?lflie':faría ;pUTa a estraáa de acesso/saíáa áas Pelas 

concoráanclô com a ;prioriáade de trânsito estaliefecíáa mas cflscoráanáo áa 

necessicfade áa existência elO sinal de ~Jr)tP ou, então, a sua substituição por um 

sinal de a;proximação de estraáa com ;prioriáade ;por1ue 1uem vínlia no sentíclô 

ascendente áa estraáa de saíáa áas J/Oefas teria áe pUTUT toáas as vezes, a;pesar áa 

vísilií.fícfaáe áa estraáa. --------------------------------------------------------------

----- O senhor áeputaclô municipal Luís :Jivíla, continuando a sua intervenção, 

referiu-se a uma canaáa em ~anto :JtmUTo yue áava acesso ao restaurante '~ornos 

de Lava ";por1ue estava 1ue uma ve':fonlia e era utifí.zacfa ;por muita !lente, 

nomeaáamente, muitos turistas. ------ - ----------------------------------------------

---- - ;?{jpresentou por fim uma 1uestão refacíonaáa com as cores utifí.zaáas na 

;pintura exterior áas cas as, cliamanclô ":Jtrco-:fris de ~ão $o':fe " ao coforiclô áas 

mesmas, crítícanclô 1ue se ;pintem as casas com as cores mais cll<fPUTataáas 1ue ;pode 

liaver, rejerinclõ 1ue até áe verme/fio já li avia uma em ~ão $o':fe, concluinclõ 1ue a 

câmara áevia zefUT ;por estas coisas ;pUTa elas não acontecerem. ------- ---------- - ----

----- ~uso áa ;palavra o senhor tPresidente cfa 1;ãmUTa achou uma lioa SU:Jestão a 

colocação áa ;passaáeíra na rua de ~anto :?lnáré fiem como o achava relativamente 

aos camínliões na :Jlveniáa cfõ Livramento e a saícfa áa Pelas, informanclõ 1ue tais 

SU:Jestões iriam ser tiáas em conta como prioriáades e a câmUTa municipal iria fa!UT 
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com a.r 0/ira.r tfiúlilica.r para a re.rolução tfiu .fU.JeJtõe.r cuja .rolução não caliía ao 

municíyio. ----------------------------------------------------------------------------

-----km relação ao caminho do reJtaurante f:'orno.r Lava.r comunicou 1ue a câmara 

iria em /ireve re.rolver o a.r.runto e 1ue, relativamente à pintura c!'a.r ca.ra.r iria manáar 

o no.r.ro fi.rcal municipal áar uma volta e ver o 1ue eJtava a .rer feito embora toáa.r a.r 

pe.r.roa.r tive.r.rem cBreito ao.r .reu .JOJto.r reforináo 1ue a câmara municipal fo.zia 

.rempre a recomenáação para pintarem a.r ca.ra.r com a.r core.r tracBcionaí.r, incluináo a 

préf!'ria telha. ------------------------------------------ ------------------------- --- - --

----- O .renhor áeputado municipaiLu{.r :Jivífa pecBu para intervir reforináo ter a 

ímpre.r.rão 1ue a câmara tinha autoriáaáe para obTÍ.Jar a .r pe.r.roa.r a pintarem a .r ca.ra.r 

áa.r core.r 1ue e.rtavam na.r poJtura.r. - ---- -- ------------------------- -----------------

-----O ~r> tPre.ríáente áa \Sâmara a1uie.rceu à.r oli.rervaçõe.r do .renhor áe;putaáo 

municipaiLuü :Jivífa e afirmou 1ue a .fU!JeJtãofora aceite. ------------ ---- - -------

----- km .fl!Juiáa foi áaáa a palavra ao áeputaáo municipal Luü ~ifveíra 1ue 

falou áo abaJtecimento áa t!Jua à lavoura no.r perimetro.s qJricola.r e em concreto .rolire 

o acoráo ou protocolo a.sJÍnaáo entre o municf?io áa.r 1/-'ela.r e a ~ecretaria &:;ional 

áa :?/bricultura e f:'loreJta.s em relação ao abaJtecimento áe flua á.s exploraçõe.r 

U.Jrfcola.r no.r perimetro.r U.Jrfcola.r áe ~unto J?lmaro, J3eira e tfl>g.raí.s, por1ue 

recentemente, en1uanto pre.ríáente áe junta, recebera um ecBtal a informar 1ue o.r 

U.Jricultore.r 1ue pretenáe.r.rem t!Jua para a.s .rua.r exploraçõe.r .re cBrfJi.r.sem ao 

município, pelo 1ue pe~untava o ponto áe Jituação e .re o município ne.s.se momento 

.re encontrava em concBçõe.r áe lí:Jar a t{jua à.r pa.stqJen.r áa1uefe.r 1ue já 

t cti. . t . / . 
~re.ren aram o.s re~e vo.s re1uenmen o.r no munzapzo. - -- ------- -- --------------- -

----- Uma outra <[UeJtão prencfia-Je com a Jituação do muro rue eJtá ac{jacente à 

eJtraáa entre a krmiáa áe ~ão fPeáro e a oficina áa Pela.r :?luto já rue fora 

municf?ío <fUe a áemolíra e rue nunca fora re;paracta. :!Jto porrue O Jenhor preJÍáente 

havia cBto havia a!Jum tem;po atrá.s rue a câmara iria levantar o muro. --------------

----- Uma outra rue.rtão prencBa-.re com a .finalização porrue .JO.ftaria rue a .rolução 

fo.r.re um pouco maí.r abra'!Jente áa1uilo rue o .renhor áe;rutado munic[pal Iuü 

:Jivila tinha referido porrue 1/ié parecia .rer pertinente 1ue o municf?io fl.ze.s.se um 

levantamento áa dnalí.zação no concelho todo por1ue havia inúmero.r Jinaí.r e 
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inúmera.r falta.r áe .rínaliz.ação, para além áe haver muito.r completamente 

áeterioraclõ.r e afjun.r até Já áe.rayareciclõ.r, acre.rcentanclõ yue, enyuanto pre.ríáente 

áaJunta áe .Jreyue.ría clõ.r &,.raí.r, enviara ao municfpío um levantamento áe toáa.r a.r 

.rínalí.zaçõe.r yue eram nece.r.rária.r na .Jreyue.ría áe &,.raí.r, iáentíflcanclõ o tipo áe 

.rínaliz.ação, o.r lu!lare.r onáe áeveriam .rer cofocaáa.r e cfl..r;poníliífí.zanclõ-.re para 

colaliorar na colocação áe.r.ra .rínaliz.ação rue fo.r.re entencfl.áa por fiem colocar, 

nomeanclõ locaí.r com falta áe .reyurança. damliém rej'eriu, relativamente à 

.rínaliz.ação na.r rua.r áa.r Pela.r, o.r acto.r meno.r próprio.r rue áaníflcam o.r .rínaí.r 

.fU:Jerinclõ outra.r forma.r áe fixação clõ.r me.rmo.r. -------------------------------------

-----Jllo re.r;ponáer a.r yue.rtõe.r fevantaáa.r pelo .renhor át;Putaclõ municipal Luí.r 

~i/veira o .renhor pre.ríáente áa câmara rej'eriu yue em relação à tfjua áe 

alia.rtecimento à lavoura a câmara Já e.rtava a meter tfjua na.r pa.rta:~en.r clõ.r 

favraclõre.r rue a tinham reruericlõ à "Câmara ;J;l'unícipalpecfl.clõ, reforinclõ rue e.r.ra 

acção era um áe.rcan.ro para o municfpío poryue a.r pe.r.roa.r iriam pa:Já-la. -----------

----- Xm relação ao muro áe ~ão f.!Sec!To cfl..r.re Já ter conver.raclõ com o proyrietárío e 

rue fora comliinaáa a altura para a recuperação clõ muro. ------------------------- --

----- ~latívamente à .rínafí.z.ação rue a câmara iria continuar a colocar .rínaliz.ação 

na.r Pela .r e át;PoÍ.r iria à.r .freyue.ría.r, porrue a câmara tinha uma eruÍJ'a com pe.r.roa.r 

rue a;pena.r e.rtavam a traliafhar na .rínalí.zação, famentanclõ o vanáafí.rmo r.ue .re 

encontrava no no.r.ro concelho, não .ró no.r .rínaí.r ma.r em muita.r outra.r coí.ra.r. -------

----- ~eyuiu-.re no u.ro áa palavra o .renhor át;Putaclõ municipal :fiaulo ~ífveíra 

peryuntanclõ para yuanclõ e.rtava preví.rta a aifalta:Jem áa e.rtraáa resionaf onáe .re 

encontrava o tanyue áe tfjua áa câmara municipal e o troço r.ue aínáa faltava em ~ão 

f.!Sec!To. ---------------------------- ---- --- ---------------------------------------------

----- f.!Seryuntou tamliém para yuanclõ o início da o/ira clõ 'Gaminho áa :fiíeáaáe e 

.rolire o parr.ue clõ.r comliu.rtívei.r. -----------------------------------------------------

----- Uma outra yue.rtão ayre.rentaáa rej'eria-.re ao rue a câmaramunÍCÍ)'alpen.rava 

fa.zer em relação à.r .zona.r !ialneáría.r, Já rue e.rtavam em fln.r áe f:evereíro e áalí a 

pouco e.rtaríam em ::M"arço. --------------------- -------- ------------------------------
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----- km re.s;posta o .$enhor tfiresíáente da 'Câmara rej'eríu yue em relação ao$ 

caminhM do$ cavafM estava a traliaffi'ar no .$entido áe arrancar tão rtfpido yuanto 

;po.$sívef e ;provavelmente ne.$.$e .Yemestre iriam arrancar a$ o/iras. --------------------

----- km relação ao ;paryue áe comliu.$tívei.$ coomunicou yue a 'Câmara ::if:'unicí;paf 

tivera a visíta do ~overno &,ionaf e yue a ecfi.lidaáe '$U!jeríra um sítio ;para o 

!/overno rl!Jionaf estudar e ajudar a re.$ofver o ;prolifema ;poryue o !/overno teria yue 

ajudar a re.$ofver o ;prolifema, juntamente com a câmara e O$ fornecedore.Y, e yue tal 

sítio seria na .zona do 'Garrl!Jadouro. :JEcre.$centou yue na altura $e estava aja.zer o 

estudO ;para ver $e realmente era um sítio iáeuf ---- --- ---------- ---- ----- -- ------ ----

----- km relação às .zonasliafneáría.$ ái.$5e yue a câmara estava a ;pensar em arrancar 

com as o/ira$ ra;pidamente e yue a vereadora cl5elínli'a (~aliei Jeixeíra) é yue iria 

ajudar ne55e 5entido e ia ficar J'Or conta áefa o arranyue das o/ira$ o maú 

ra;pidamente ;pMsívef Menu ainda yue as o/iras já deveriam estar fiita.$ há muito 

tem;po ma.$yue 5Ó a:~ora é yue a câmara con.$l!JUira con.$olídar a ;parte áestruída ;pelo 

mar junto à :fioças tÍo.$ J:raáe.$. -------- ------ - ---------------------------------------

----- &/atívamente ao resto áe caminho em ~ão fPeáro cfisse yue naturalmente o 

iriam ja.zer mM yue fi' avia outra$ ;príorídaáe.$ e i55o ainda iria levar a/jum tem;po. --

------ Usou da ;palavra a .$enhora vereadora ~alie/ Jeixeira yue e5clareceu yue a 

sua re.s;pon.$a/ií.lidaáe na.Y .zonas liafneárías, conforme fora .$olícítada ;pelo .$enhor 

tfiresíáente da 'Câmara rej'ería-se ayena5 ao ;proce5so da lianáeira a.zul, e yue ne.$5a 

área teria muito !foste em Ja.zê-fo, isto é, voltar a tra.zê- fa ;para o concelho da$ 1/.'e/a.$ 

ma5 ;para i5so 5ería nece.$5árío ej'ectuar muita$ o/ira$ e ;pelo yue .$aliía não devia haver 

dt.s;poniliifídaáe orçamental ;para yue es.$a.$ o/ira$ fo.$sem feita$, resumindo yue a '$Ua 

re.s;ponsa!iilídaáe na5 .zona5liafneáría.$ era somente e.$Sa. -------------- --------------

-----~ U.$0 da ;palavra o .$enhor de;putado munící;paf ;?fJ;ef Jfl:'oreira rej'eriu-.$e ao 

estacionamento aliusívo neste conceffi'o e ao rl!Jufamento a;provado na :?luemlifeia yue 

estava em VÍ!jor e yue o ~ru;po ::if:'unicí;paf áe 'G:fJ~/tPtPyuería chamar atenção 

áo executivo ;para yue $e ji.z.es.$e CUn;J'TÍr o rf!Yufamento. ----------------------------

----- O .$enhor ;presíáente da \;âmara reforíu yue naturalmente iriam ter ísso em 

atenção e íríam começar a traliaf!i'ar mais um liocacfinfi'o ne55a área mas com calma é 

yue iriam ;poryue não era uma coisa yue $e yuáesse jà.zer áe um momento ;para outro 
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mas cíe ruulruer moáo se re;parassem verificavam rue na estrarlá cíe ~unto ;tlmarojá 

estava a ficar cíe forma rueyucíessem estacionar rua!rueryrolifema.-------- --------

-----o senhor áe;putaáo munic{pal :?li;ef :;«:,reira dlsse em res;posta rue falara em 

a!Juns estacionamentos aliusivos no concelho áas Pelas e não se reforia à o/ira áo 

caminho áo l;uscafho mas sim a casos verificaáos na yróyria vila oncíe era cl't.Jícíf 

estacionar y orrue e:x.istiam o/juns carros estacionaáos constantemente em 

cíeterminaáos focais áurante um ano inteiro. -----------------------------------------

--- - - ;?[senhora áe;putaáa municiyaf ;?[no tfiereiro usou áa yaf ovro yaro se reforir o 

uma o/iro cíe construção civil o efoctuar-se no rua &rue :Jlfonso 1uestionanáo 1uaf 

seria a autarfuia rue autorizava afo.zer uma o/iro áafuelasjá rue as varanáas saíam 

não saliia ruantos metros fora, yocíenáo em áúvíáa se a/juns tipos cíe carros líseiros 

yotferiam J'«SSar J'Or fá mas rue, lfl'eSar tfe não ser arfuitecta, juljava oruilo uma 

veryonha e nem estava veáaáa áurante a sua e:x.ecução. Yeriu oínáa 1ue as ve.zes os 

yessoos rueriam fo.zer yeruenos o/iras e era uma inruietação yaro o/iterem licença 

camarária e entretanto fa.ziam -se o/iras áoruefas. ---- - --- -- ------- ------------------

---- Uma outro yeryunto formufuáa referiu-se ao facto cíe não haver a yassa.Jem cíe 

filmes n o :/ludltório ~niciyal e yeryuntou se o máruina oínáa estava ovaríaáajá 

rue os Pelas não tinham assim muita coisa ao nível cultural, sostanáo cíe salier yara 

_r ..... , , , t N r , 1uanu,oyensava acamara znzctar novamen e as sessoes u,o ctnema. --------------------

----- o senhor 9'fresicíente áa T;amara começou yor dl.zer rue, em relação ao cinema, 

estavam o trotar áo assunto e a líáar com uma firma rue lhes estava o fa.zer um 

orçamento yara resolverem rlf/'ictamente O yrofifemo áa mÓruino dÃ,s filmes e rue 

ruandÃ, cf'z.zio rlf/'ictamente era mesmo O mOÍS rtfpiáo rue fosse J'OSSÍvef. --------------

----- km relação a olirajunto aos escritórios áa ~;?'[:;J;?l, o senhor yresicíente áa 

câmara dlsse rue essa o/ira não fora lícenciaáa yor este municíyio ma.s cíe rualruer 

forma havia momento em rue as coisas não corriam fiem mas rue iria falar com a 

yessoa em causa yara tentar yefo meno.s não manáar o cimento yela calçaáa alioí:x.o 

yorrue realmente ficava mal e rue iria trotar dlsso. ---------------------- -------------

----- O senhor 9'fresicíente áa ;Jluemlileía, yorrue não havia mais senhore.s 

áeyutaáo.s munic{poí.s rue rui.sessem usar áa yalovra, cíeu yor encerraáo o yeríoáo 

fUe Se tfestínovo 00 tratamento tfe OSSUnto.s serOÍJ cto intere.s.se yara O municfpio J'Or 
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parte áo.s .senhore.s t.fe;putaáo.s, pa.s.sa11tÍo ao perÍodO t.fa.s intervençõe-s áo.s .senhore.s 

pre.sídente.s t.fa.s junta.s de pf!Jue.sía lfue pretende.s.sem utilizá-lo .sobre a.s.sunto.s 

con.síderaáo.s de intere.s.se para a.s re'!!'ectiva.s pf!Jue.sía.s. ---------------------------- 

- ---- 'Foram ejectuat.fa.s a.s in.scríçõe.s áo.s .senhore.s pre.sídente.s de junta de pf!Jue.sía 

1ue .se 1ui.seram in.screver, tendO .sidO t.fat.fa a palavra ao .senhor pre.sídente t.fajunta de 

pf!Jue.sía áo.s &.saí.s, .senhor Luí.s ~ifveíra. ------------------------------- - ------- 

----- O .senhor t.fe;putaáo municípaiLuí.s ~ílveira, no u.so t.fa ;palavra, yue.stionou o 

.senhor pre.sídente t.fa câmara .sobre o caminho áà <.f' lf}ã de .,João :J5ia.s, peryuntanáo .se 

de focto o .senhor pre.sídente tencionava ava11çar com ayuela obra ou não porlfue 

recentemente caíra lá uma pefuena yuelirat.fa e, em ca.so afirmativo, ;para yua11áo .se 

pretenála t.far ava11ço àyuela obra. ----------------------------- -- - -------------------

----- Outra yue.stão leva11tat.fa prendeu-.se com o ktl'zjicío ";Jol por1ue o .senhor 

pre.sídente áa câmara havia informadO a &í'l.s.semlifeia yue reiniciaria a obra no início 

eCo ano, ma.s como e.stavam no final áo Fevereiro e a olira aínáa não arrancara, so.staría 

yue o .senhor pre.sídente in.forma.s.se para yuanáo o arra11yue cfà me.sma e .se .seria a 

empre.sa municipal a ava11çar com a obra ou não, vi.sto a.s declaraçõe-s áo .senhor 

.Secretário cfapre.sícfêncía no âm/iíto de Con.selho de ilha tf'u:erem yue O soverno rf!!}ional 

tínha coo;peraáo com a abertura t.fayuela obra rue inclu.sívamente e.stava a correr a 

bom ritmo, coi.sa 1ue não era fiem a.s.sím. ---------------------------------- -------------

----- Uma outra yue.stão prendeu-.se com a obra na ~errou áo.s &.saí.s, porfue 

lamentavelmente acontecera Ufuifo rue O .senhor pre.SÍdente t.fa junta já tinha 

chama11tÍo atenção álver.sa.s ve.ze.s, ou .seja, havia .sen.sívelmente uma .sema11a fUe caíra 

uma viatura dentro t.fa vala, viatura e.s.sa yue ficara pronta a ir para a .sucata, e lfue, 

embora não tenha havidO t.fa11o.s pe.s.soaí.s, houvera I{Jeiro.s jerimento.s, aferta11áo yue 

de.sta ve.z não houvera foriáo.s srave.s, nem morto.s, ma.s rue poderia vir a acontecer 

não 1uero vir a e.star a áramatí.zar a .situação, ma.s pode perfeitamente acontecer. 

~e.scentou yue iria entrt;Jar ao .senhor tPre.sídente t.fa &í'l.s.semlileía uma.s foto.s áo 

e.staáo em 1ue ficara a carrinha yue lá caiu, para ele Ja.zer chf!Jar a câmara. 

~e.scentou também yue a1uela era uma obra yue fora canáláato ao.s fonáo.s 

comunitárío.s e 1ue o álnfi'eíro, .se não todO 1ua.se todO, já entrara no munic(pio, 
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Jafttmcfô o municí,pio recelier Jensivefmente dnco ,por cento cfô valor :~folia/ clã o/ira, e 

aínctajaftava Ja.zer .Jrtmde,parte cfa r7f'ericta o/ira. ---------------------- - ------------

----- Yeriu aíncta nunca ter liavícfõ re.5)'oàayor parte cfô IROA e .rede Jacto eJJa 

entictade vai aJJUmir ou :não a JUa re.5J'on.raliíficfade, yueJtio:ntmcfô o Je:nhor 

,presidente cÍa \;âmara Je Já liavía aljuma uma re.5)'oJta ,por ,parte cfô IROA à 

recome:ncÍação feita ,pelo Ti;ru,po ;j(,;{unidyaf cfô T;:Jj~jfJ595 :na :Jl.uemlifeia 

;j(,;{u:nid,paf :no tmo 2010, maíJ ,predJame:nte em 2~ de ~etemliro de 2010. ------------

----- Uma outra yueJtão fevtmtacÍa yre:ndeu-Je com o yrotocofo cÍa junta de 

pf!.Juesia ,para corrente tmo, nomeacÍame:nte oJ céfe!ireJ de.z mil euroJ ,para o corrente 

tmo, yueàiontmclô rutmcfô Je iria yue reafí.zar o ,protocolo de forma a yue aJ Ju:ntaJ de 

pf!.Juesia pucteJJem recelier a ver/ia, per;yu:nta:ncfô ao Je:nlior yreside:nte áo mu:nic(rio, 

,porfue era um com,promiJJo cfô Je:nlior :Presidente cfe rever a dl.5J'o:niliífícCaáe de 

reforçar a ver/ia orçame:ntacÍa, Je Je ,previa um aumento cÍameJma. -------------------

----- :fier;yu:ntou tamliém para yua:nclô o Y«.Jame:nto cÍa tfiVícCa àJ ju:ntaJ de pf!.Juesia 

referente ao ano cfe 2011 cfô protocolo reafí.zacfô e yue ,parte ficara ,por pa.far :no tmo 

Corre.5J'o:ncÍente. -----------------------------------------------------------------------

----- Hnafme:nte yueJtio:nou o Je:nlior ,presiáente cÍa câmara Jo!ire a informação 

yreJtacÍa ,pelo rejericlõ Jenhor presidente Jolire a ,pre,paração cÍuma ca:ndlcCatura cfe 

a.ifalt«.Jem de ctmacÍaJ em tocfô o co:ncef/io, ,per;yunttmáô Je tal ctmdlcCatura edava ou 

:não a Jer 7f'ectuacÍa e ,para rutmcfô Je yrevía a aifalt«.Jem cteJJaJ ca:nacÍaJ, 

Concretamente aJ ca:nacÍaJ cÍe aCeJJO a hafiitaçÕeJ, :nomeacÍame:nte aruefaJ rue aí:ncta 

edavam em caJcaflio. ----------------------------------- - -----------------------------

----- \;oncedlcCa a ,palavra ao Jenhor ,presidente clã câmara ,para re.5J'oncfer àJ 

yer;yuntaJ fevtmtacÍaJ ,pelo Je:nhor ,presicfe:nte cfa ju:nta de pf!.Juesia cfôJ &JaíJ, 

começou por dl.zer fue o caminho cÍa Jajã de ~ão :!Jia.r iria :naturalmente Jer feito 

cÍurtmte o corrente (1110 e rue a câmara edava a· tratar cfô aJJu:nto, acreJce:nttmcfô rue 

iria Jer e:x.ecutacfô atravéJ cÍa em,preJa mu:nid,paf tal como o J::ct::{ído ~o/, fue 

tamliém ia Jer feito atravéJ cÍa em,preJa mu:nicí,paf -----------------------------------

----- &fativame:nte ao J::ct:ifido ~o! e:x;plícou rue ao dl.zer ''no./'rúro/z'o dô Q710 
11 

Je 

':'~...{;_ , u , ""' "" lf 
rty ena a mtnJ" meJ menoJ meJ . ------------------------------------------- - ----------
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----- km relação ao caminho da 'ê5erroa, informou 7ue a.Y olira.s iam arrancar no dla 

.Y~uinte. --------------------------------------------- - ---------------- ----------------

----- km relação ao protocolo com a.Y junta.Y de p~ueJ'Ía, cfl.y.ye 7ue a câmara 

ponderawráar dlnheiro Mjunta.Y de Jr~ueJ'Ía no próximo mê.Y ele :;;ífJ;rif -----------

----- km relação à pavimentação áa.Y canatÍa.Y comunicou 7ue a câmara municipal 

eJ'tava de facto a elaliorar um projecto de aifalta:;em de a.(Jumas canaáa.Y do concelho 

áa.Y ~la.Y. ---------------------------------------------------------------------------

----- ít.You de .Yl!Juiáa a palavra o preJ'Ídente dà junta de fi~ueJ'Ía áa.Y f/Oela.Y, 

.Yenhor fJSaulo 'ê5ilveira 7ue .Ye referiu à intervenção do .Yenhor preJ'Ídente áajunta de 

.frl!JueJ'Ía do.Y &,.Yaí.Y, Luís 'ê5ilveira, dl.zenáo 7ue ele levantara a7ui a.Y 7ueJ'tÕe.Y 

e.Y.Yenciaí.Y relativamente ao "Gaminho áa 'ê5erroa na parte pertencente ao.y &,.Yaí.Y 

ma.Y informava 7ue a parte pertencente à :/3eira tamliém tinha .zona-s por concluir. - -

----- Ú metYmo 7ueJ'tionou o .Yenhor preJ'Ídente áa câmara .Yo!ire o protocolo com a 

junta.Y de Jr~ueJ'Ía para o ano em cur.Yo e .Ye a câmara o pretendla realí.zar e tamliém o 

7ueJ'tionou .Yo!ire o p'!jamento do.Y vinte mil eurM relativo.Y ao ano de :2.011 7ue aínáa 

eJ'tavam em cltvíáa, pedlndo ao .Yenhor preJ'Ídente cta câmara maior e~ecipcação 

nomeactamente .solire .Ye o mê.Y de :;;íEJ;ri a 7ue .Ye havia referiáo .Yeria a áata de 

pa:;amento á(,.y valore.Y orçamentaáo.s para o ano de :2.01:2. ou a tranche.Y áo valor rue 

pa.Y.Yara em cltvíáa relativo ao ano de :z.oJI. --------------------------------------------

-----km re~oJ'ta à.Y 1ueJ'tõe.Y áo .Yenhor cte;putado municipalfJSaulo 'ê5ílveíra, .Yenhor 

preJ'Ídente cta câmara referiu 7ue de facto o protocolo a 7ue .Ye referia eJ'ta!iefecer em 

:;;íEJ;ril .Yeria relativo ao dlnheiro deJ'te ano de :1.012. e 7ue eJ'tava a fa.zer um e~rço no 

.Yentido de ver .se em ::;{;(arço con.Y~uia de facto entrl!Jar a primeira tranclié do 

d1nheíro 1ue ctevía à.Yjunta.Y de Jr~ueJ'Ía áo concelho relativo ao ano de :z.o11. ------- 

-----~o havendo nenhum tfõ.y .Yenhore.Y cte;putado.Y nem tfõ.y .Yenhore.Y preJ'Ídente.Y de 

junta.Y in.scríto.Y, o .Yenhor preJ'Ídente cta ;;íf.s.yemfileía ~nicipal deu por encerraáo o 

período de ante cta ordem do d1a fiem como um intervalo de 7uin.ze minuto.Y. ----------

----- ;?/jpó.Y o intervalo foi ctaáo início à âz.Ycu.Y.Yão e análí.Ye áo primeiro ponto cta 

ordem do d1a 1ue .Ye referia à informação e.Ycríta olirfjatoriamente entrl!Jue pelo 

.Yenhor preJ'Ídente áa câmara à ;;í'&.semlileía ~nicípal em cacta uma ctaJ .YM.YÕe.s 

ord1nária.s cta metYma, tendo J'iáo ctacta a palavra ao .Yenhor tFretYidente cta \;âmara 
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para e:x.por o 7ue por fiem entenáêsse so/ire esta infirmação a;presentad:a aos senhores 

tÍ"tJ'utaáos municipais. ---------------------------------------- -------- --------------

-----O senhor f!Sresiáênte d:a l;âmara, no uso d:a palavra, comunicou 7ue iria ficar 

três a 7uatros coisas e se houvesse mais a/juma d:úvid:a ou se os senhores tÍ"tJ'utaáos 

municipais1uisessem Ja.zerper;Juntas, estaria cfifl'onívefpara o efeito. ------------

----- /fniciou a sua intervenção comunicanáo 7ue a câmara municiyaf iniciara o 

processo tenáente à compra áos eco;pontos, estanáo a ;pensar arrancar com a 

utifi.zação áos mesmos no cfia áe ~ão _$,':Je, ou no cfia áe :l.fi áe ;?'&;ri!, efl'ecificanáo 

7ue estava ;para arrancar no cfia cÍe ~ão ~':Je mas em reunião com a \;âmara cÍe 

\;ufliéta clécicfiram arrancar toáos no cfia :l.fi áe ;?'&;ri! com, ;pelo menos, um eco;pontos 

em cada fosuesiapara a recolha selectiva. ------------------------------------------

----- Ueriu-se também à construção cCe casas cCe banho no interior áo ecf'z.Jício áos 

:JSaços áo \;oncefho e à compra áos e7ui;pamentos ;para filtra.Jem d:as tfjuas, tenáo 

infirmaáo so/ire a reafi.zação cCe uma reunião áo executivo na cid:acfe d:a 1-[;,rta, 

também refacionad:a com a recolha selectiva e com a saíd:a áos resíd:uos, e a id:a áo 

vereaáor Hfi;pe à ilha Jerceira ;para reunir com a ";?{.rt " no cfia f áe 'Fevereiro, 

comunicanáo aos senhores tÍ"tJ'utaáos municiyais a cfifl'oniliífíd:acfe áo vereaáor em 

;prestar os esclarecimentos 7ue pretencÍerem. ------------------------ -----------------

----- 'Falou também d:a visita estatutária áo !i"overno &ionaf áos ;/4ores, tenáo 

comunicaáo 7ue a câmara tinha Jalaáo com o !i"overno &ional sobre o :J5 ar7ue áe 

\;ombustívef e d:a qfud:a áo !i"overno para a recuyeração tÍa \;usa T;unha, cfi.zenáo 

ter a câmara Jafaáo aind:a áe outras coisas 7ue não eram assim tão im;portantes. -----

----- Ji;m relação a processos pencl"entes em tribunal em 7ue a câmara munici;paf era 

arsuid:a, cfisse não haver 1ual1uer cfesenvolvimento em relação à -~lha \;in.zenta, 

e 7ue em relação ao senhor \;urfos :;(l'artinho a câmara estaria a nl!Jociar com ele no 

sentiáo cÍe consl!JuÍr resolver o assunto, informanáo 7ue estaria praticamente 

resofviáo em relação à ;?[.~ mas continuavam a cfiafo:~ar com o autor, senhor 

\;ar/os :;(l'artinho, por causa cÍe a câmara ter embarsaáo a o/ira e ;pretencfia analisar 

como sairia áo caso. ---------------------------------------------------- ---------------

Jerminou esta ;primeira intervenção comunicanáo 1ue em relação ao resto, achava não 

haver muito mais a esclarecer, cfifl'oni!iífi.zanáo-se para mais ;per;Juntas. ------------
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Menu aimta 'lue áa divíáa a fornecedores no valor áe um milhão e trinta e 

nove mil, tre.zentM e 'luarento e dois euros, havía um )'arte su/istancia/ incfuíáa na 

fínha áe T;récfito JJÍlçores J'efo 1ue havía aináa uma )'arte sulistancia/ áa1uefa ver/ia 

)'ara a ruaf existia um )'fano cf"e pa:;amento e'f/'ecí.fico. ------------------------------

----- t:'oi cf"acf"a a J'afavra UOS Senhores cf"fj'utados rue ruisessem ustf-fa sofire Ufuefe 

J'onto cfã oráem dos traliafhM tendo sido concecfiáa a J'afavra à senhora cfe;putaáa 

municí.ral ::Maria áa Lu.z áas ri;raças fUe ruestionou solire o J'a:;amento a 

filarmónicas e outras entícfacfes cufturais j'er,yuntando O rue hOVÍa sicfõ pa:;o e o fUe 

~Jtavay~ar. --------------------- ------- - --- ---------------------- ------------------

----- Menu-se tamliém aM eventuais j'~amentM às juntas cíe pt;juesia 

solícitando informação solire o valor cfã tranche fUe a câmara J'retencfia atríliuír às 

rejeríáas juntas áe pt;juesia, fiem como a mécfia cíe temJ'o )'ara J'~amento a 

fornecedores J'Or )'arte áa câmara. ---------------------------------------------------

----- o senhor yre.ficíente cf"a câmara, em re'fPOsta, cfisse rue a mécfia c{ê pa:;amento 

anáava nos sessenta cfias e '!ue em relação às entic!àcíes culturais informou 1ue as 

.fi/armÓniCUS tinham sido tocfas p~aS e fUe SUJ'Unha rue O Ti;ruJ'O 1i:tno:;rá.fico cfa 

clJeira não foruJ'~o, emliora não tivesse a certe.za. -------------- ---- -----------------

-----Jllj'Ós esclarecido J'Or Um cf"fj'utado munic{paf rue O riruJ'O 1i:tno:;rájico cf"a 

clJeira não havía aináa rece!iído o rue filé era áevído, foi áaáa a J'alavra ao senhor 

áfj'utado munic{pal Luís ~ilveíra rue ruestionou o senhor J'resicíente áa câmara 

solire os crítéríM J'ara a cfistrí/iuição dos eco;rontM, referindo fUe no início áo 

manáato o senhor J'redcíente áa câmara cíeru uma conferência áe imprensa onáe 

informou os munícipes rue a câmara já tinha ar.ffuiríclõ e tinha 110 seu arma.zém uma 

fUanticfucfe c{ê SUCOS c{ê cfiversaS Cores J'arU cf'tstrífiuir aos munÍciJ'eS e rue sena essa a 

forma cfos mesmM J'Ocferem cfivícfir OS seu fíxo e rue, a J'artír cf"aí seria feita uma 

recolha semanalmente, J'efo 1ue per,yuntou tamliém se áe Jacto fora feita essa 

cllstrí/iuição áe saeM por1ue lhe j'arecia 1ue foncionaría melhor áo 1ue ter um único 

Ji:cC>J'onto numa .zona áa.frf!Juesia. -------------------------------------------------

----- 1l:m relação a dfvícf"a J'Or enticf"acf"es credoras, cfisse rue tinha tícfo a 

o;portunic!àáe áe ouvír recentemente o J'resiáente áa ''Jryansfe " á't.zer no telejornal 

rue a associação este ano não ia a ;tj~ yorrue aináa tinha divíáas áa última ve.z 
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yue foraJ'oryue havia a!JunS cfõs munÍCÍJ'e.f áa resião rue não tinham J'a:JO e acabara, 

i[pÓS a!Juma insistência áo Jornalista, J'Or afirmar yuaís eram os municíj'ios em 

causa e infelizmente nomeara o ::JCI:unicfpio áas 7/'elas. Ora, como não i[pareda nas 

físta:~ens tal emJ'resa turística como entiáaáe creáora cfa câmara J'ersuntou se áe 

facto tais áedarações corre&J'omfiam à vercfaáe e, se o municí;rio tivesse essa dlviáa, 

yual era o seu valor J'oryue isso não abonava nat:Ía ao favor áo concelho, sobretuáo ao 

vir a!Juém J'Ora a comunicação soda/, nomeaáamente no teff!}orna/, di.zer yue 

cfeíxavam áe rE[presentar uma associação, yue era imyortante )'ara o tríânsulo, 

J'oryue a!JumaS câmaraS não CUmJ'TÍram Com aruífo yue fora estabefedcto. ----------

----- o Senhor J're.fiáente áa câmara USOU cta J'OfOVTa e disse em relação O dlvitta rue 

a 'Jr.yansfe" não era creáora áo municfpio J'oryue isso estava aíntl'a totalmente 

acertaclõ entre o municfpio e a Jryansle e J'ortanto a Jryansle fora á'uer )'ara a 

comunicação soda/ uma coisa 1ue não J'oáería ter dito J'oryue não era vertl'aáe e nat:Ía 

tinha chesaáo à câmara munidj'al em relação à Jryansle. ---------------------------

----- km relação aos eco:J'ontos informou yue, Juntamente com a l;âmara áe 

l;afheta, o municíj'io tfas Pelas estava a nesodar com a sodetfaáe "tP~mto 7/'eráe , 

no sentiáo áessa firma facultar os eco;pontos sem terem as câmaras yue áesembofsar 

muito dinheiro, ou sf!}a J'oáerem as câmaras trocar o eco;pontos J'or lixo, concfuinclõ 

yue e.fSOS nesodaçÕes foram executadas havia J'OUCO tem)' O J'Oryue SÓ há J'OUCO tem)' O 

tinha consesuiáo convencer a "Gâmara cfa "Gafheta a entrar nessaJosatfa e a sodetfaáe 

"{/{,nto Peráe , não yuería fa.zer esse nesócío OJ'enas com a "Gâmara áa 1/0elas mas 

com a ilha áe ~ão ~r:~ e e assim iria arrancar com um eco:l'onto em catfa .fresuesía e 

tentar sensíliílizar O$ J'essoas. -------------------------------------------------------

----- k relativamente à colocação áos eco;pontos, o senhor J'redáente tfa câmara disse 

yue iria falar com O$ Juntas áe .fresuesías )'ara salier onáe O$ me$JnoS se tfeveríam 

colocar e reafirmou yue J'Tovavefmente a sua colocação iria arrancar no dia :1.5' áe 

J?li;ril e yue, à mediáa rue fossem chesanáo, a câmara iria cofocanáo nos outros sítios, 

reforçanclõ yue a câmara iria arrancar Já. ------------------- -------------------------

-----km relação aos $Ocos áe yue se fo!ara disse yue era vertfaáe a sua existência mas 

tinha che:Jaclô à conclusão yue não adiantaria natl'a fa.zer a recolha selectiva )'ara loso 

a sesuir o lixo ser misturaáo na lixeira munidj'a/, acrescentanáo yue a câmara ia 
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Ja.zer a recolha $electiva e ia e:x;portar o fí:x.o ;pelo caí$ da$ 1/-'efa$ fora " $em yue o$ 

J'fáaico$, O$ víáro$, O$ cartÕe$ e toda$ a$ e$$a$ coi$a$ $Brem miaurada$. --- - - - - - -----

-- -- \;oncfuiu yue eram e$$a$ a$ ra.zÕe$ yoryue iriam arrancar lfPena$ com um 

ecOJ'onto em cada fie.yueda e J'oryue o eRa .::Z.!) áe ;IE;;rifjá eaava muito J'ró:x.imo. ---- 

- --- :Dada a yafavra, áe novo, ao $enhor de;putaáo municiJ'af Luí$ ~ifveira eae 

rej'eriu yue tinha yercefiicfo a rue$tão cfo$ eCOJ'OntO$ e também yercefiera rue no dia .::Z.!) 

áe ;lf;;ríf iriam lfPena$ arrancar em termo$ dmliólíco$ yorrue em termo$ áe 

.funcionamento o daema $Ó iria .funcionar ruancfo hoUVf!$$e 0$ eCOJ'Onto$ 

devidamente e'f/'afhacfo$ yefo concefflo e em toda$ a$ fit;jue$Ía$. :?lcre$Centou rue não 

acreditava yue tal metoáolo:Jía íria .funcionar, e rue íria haver a recolha $efectiva com 

ecOJ'onto$J'Or toda$ a$ fittJueda$. --- -- - ------- --- - ---------------------- - ---- --- ----

----- tfia$$anáo a outra 1uestão, o $enhor dl[j'utaáo municiJ'afLuí$ ~iA/eira di$$e 

rue achava fUB O $Bnhor tfSredcfente da \;âmara deveria, Ca$0 a notícia avançada ;pefo 

$enhor yredáente da Jryan!/fe não corre'f!'onáe$$B à verdaáe, rl[/'or a verdaáe 

yulilícamente, J'orrue tal notícia ficara muito mal J'ara o$ munÍciJ'e$ e J'ara o 

concefhoJ'efo rue O $enhor em CaU$a e a a$$Ociação deviam $BT cfe$mentícfo$. ---- - ----

----- :Jl $enhora df[putada munÍciJ'af ;;f;('aría da Lu.z /em/irou o $enlior ;predáente 

da câmara rue ele não re'f/'oncfera à $Ua J'eryunta em relação ao Valor cfà tranche a 

traniferir ;para cadafit;jueda. - --- - -- -- - ------------- - --- ------- - --------- - ---------

----km re'f!'oaa a eaa fueaão, o $enhor tfSredáente da T;âmara rej'eriu rue não 

re'f/'oncferaJ'orrue não !JO$tava cfe cfl.zer mentÍra$ e J'Ortanto a câmara rueria atTÍbuÍr 

uma a tranc/ié a cada junta áe ./rt;Jueda não inferior a um terço da tfívída, yorrue não 

J'ocfla !/arantír $er maí$ ma$ rue, J'rovavefmente, $ería maí$ $e liou.Ye$$e a lií;póte$e áe 

oja.zer, e yue;por Í$$o não re'f!'onáera à;peryunta. ----- ---------- - - --- - ---------- --- -

---- - Jermínada eae intervenção e como não houveMe maí$ nenhum $enlior de;putaáo 

rue fUÍ$e$$e U$ar cfà J'afavra, cfeu-$e J'Or encerracfo eae ;ponto da orcfem cfo$ tra/iaflios 

e yassou-Se J'Ura O $B!juncfo J'Onto rue $e rtif'eria a emi$$ÔO cfe J'arecer Sobre Morma 

da ;Jfámíníaração Local na &,íão J?lutónoma áo$ ;?4ore$, a yecfláo da 

:Jl.uemlifeía LB!Jí$fatíva &,íonaf ----- - - --- ------ -- - - - ---------------- - ------------

660 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

----- ~introdução ao tema deste ponto da ordem do~ traliafhos o ~enhor preddente 

da :Jluemlifeía Ji/:unícípal cfls~e 1ue a preposta apre~entava dua~ ou trê.s normas 

1ue e~clarecíam fiem a panorâmica cÍa realidade açoriana. ------ - ---------------------

-- --- Uma dela~ era a con~lfjração ne~~a lei 1ue um centro urliano tem 1ue ter maí~ 

de doí~ míf haliítante~. Úra, indo ao mapa ane:x.o à me~a veriflcava-~e 1ue ~ó a~ 

ilha~ de ~ão :1:l'í:Juel e a Jerceira teriam centro~ urliano~ e a a partir daí ~eria o 

de~erto, não propriamente o de~erto do aeroporto a ~1 do Jejo, ma~ o de~erto no 

~entído de não haver maí~ nenhuma ilha 1ue po~suü~e o número de haliítante~ 

~flcíente para ser condderado centro urliano. tfYor outro lado, relativamente a 

.fresueda~ veriflcava-~e 1ue no~ concelho~ de terceiro nível, como a~ 11-'ela~ e 

T;al!i'eta, a~ .fresueda~ teriam 1ue ter o total clé trê~ míl haliítantes por .fresueda de 

centro urliano e 1uinfi'ento~ haliítante~ na~ outra~ .fresueda~, re.forindo-~e 1ue não 

tivera tempo de estudar maí~ apr<ifUnáadamente a preposta de Lei por1ue, como 

tinha cflto, a me~a l fi'e chesara à~ mãos na1uefe próprio cfla. ----------------------- -

- ---- ~~~e sentido ca~~e ainda não ~alier como poderiam re~olver e~~a dtuação, a não 

~er atravé~ de um parecer muito 3eneralista ou então, aproveitando a e:x.istêncía como 

memliros da ~~emlileia de Ji/:unicípal de a./jun~ ~enhore~ ~utado~ municípaí~ 
1ue ~ão cumulativamente deputado~ da ~~emlifeia L3islatíva da &,ião 

&futónoma lÍo~ ;ltçore~ e 1ue conheçam maí~ profondamente a./juma coi~a da matéria 

e 1ue nos p ouam informar porrue, fo!izmente, a ~~emlileia Ji/:unicípal da~ 11-'ela~ 
pos~ía trê~ deputado~municí;paí~ nes~a concflçõe~. ------------------------ --------

-----0 ~enhor deputado :1:l'arf: :1:l'ar1ue~ pecflu para intervir comunicando 1ue 

jà.zia parte da 'Gomú~ão tfYolítíca Ji;eral da :J&~emlileia Iesülativa &,íonaf com 

o cofesa :Jlt;el ::il:oreíra e 1ue 1ueria de uma forma muito rá;pida tentar e:x.plicar o 

1uese estava apa~sarna~~emlileía &,íonalem relação àlfuelamatéria. - --------

----- tJ5rimeíramente informou 1ue a termínolo.yía não era e:x.tÍ:n.Juir .fresueda~ ou 

concelho~ ma~ dm lffre.tar, ou stja, uma .fresuedajuntava-~e a outra e a própria Lei 

previa um incentivo de 1uínz.e por cento da~ receita~ no~ doí~ anos ~esuintes para 

1uem ~e lffresa~~e e a!Juma penaliz.ação para a1uela~ rue não Se lffresa~~em. :15epoÍ~ 
teceu a./juma~ condderaçõe~ ~o/ire a evolução /iistórica da lei 1ue começara no livro 

verde re.forindo-~e à sranáe evolução no ~entido podtivo. -------------------------- - --
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T;ontinuamlõ, referiu-se ao payel áa :?&sem!ileia Lesislatíva da &ião 

:Jlutónoma dos ;?{,çores á'z.zendo 1ue ela é 1ue tinha poderes para extin:~uír ou criar 

fie.:;uesias, e:x.ylícando 7ue a lei veio do tJ5 ar lamento f){acional e 1ue a comissão 

parlamentar de tfSolítica ri:;eral cfõ parlamento açoriano tinha 7ue áar um parecer 

solire esta pr"j'osta de Lei, pelo 1ue a comissão parlamentar entendeu pedir parecer 

a toáas a câmaras municipais, a toáas as assemlileias municipais, aos concelhos de 

:flha, tenclõ a comissão sessenta dias para a;presentar um relatório contendo o parecer 

do 7ue entenda solire essa matéria. - -- - --------- ----------------------- ---------- - - -- -

- ---- 'Gonsiderou aceitar o conteúdo áa intervenção do senhor presidente áa 

assem!ileia municipal no sentido do parecer a emitir por este Ór:Jão ser um parecer 

mais senerafísta mas político. Menu tamfiém fUe O partido ~:15 Sohre esta 

matéria na resião tem ticlõ uma posição, e rue havia outros 1ue não a;presentaram 

posição nenhuma, e outros <[Ue eram contra tudo e contra todoS, e rue entendiam fUe a 

a:Jresação de .ftesuesias se áevía fo.zer nas ciáades, mais concretamente nas ciáades 

de tfSonta :J5eijaáa e de :?ln:~ra e 7ue eram de Oj'inião 1ue fora estes casos não se 

áevíam extin:~uir nenhumas outras, explicitando 1ue, en1uanto áeyutado municipal 

e cidaáão ~r:1ense, era eu contra a extinção de fiesuesias rurais, aceitando a sua 

extinção. de a/jumas nas cidades sim. 'Goncluiu á'z.zendo 7ue o melhor era não 

extinsuir mas isso era muito ensraçado porfue nin:~uém 1ueria as mediáas áa troiiZa 

mas a verd:ade era 1ue três partidos assinaram tais mediáas e tinham o compromisso 

deascun~rir. - - ---- ------- -- - -------- ------ - ---- - - ----- -- --------------------- -- - ----

----- :l5isse aináa 1ue tal parecer d:everia conter os prínc(pios senéricos solire essas 

medid:as para haliifítar a comissão áa assem!ileía re.:;ional a enviar os res;pectivo 

parecer para a :?&semlileia áa &uiifíca por7ue, mais tarde, competiria à &ião 

decidir se iria ou não reáu.zir tanto as .ftesuesias como se pretendia na lei nacional 

Menu tamliém 1ue, por imposição áa própria lei, provavelmente ela não entraria 

em visor antes d:as próximas eleições autár7uicas. ---------- - ---------- --------------

---- - 'Goncluiu ser áa Oj'inião, en1uanto d:eyutado municipal, 1ue no caso concreto 

da :flha áe ~ão ~r:Je não haveria fie.:;uesia nenhuma a extín:Juir, referindo 7ue se o 

senhor presidente d:a ~semlileia ::Jil'unicipal lhe per:funtasse 1ual seria o seu 

parecer solire a Lei ayfícad:a aos ;?{,çores diria 7ue ela representava uma machad:ad:a 
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muito :;ramte na oryani.zação atfminístrativa ma5 mai5 tarcfé na a5Sembfeía municipal 

haveriam cfe discutir 50bre i5SO e haveria uma maioria, da ruaf não fa.zia yarte, yue 

iria di.zer o yue Ja.zer, reafirmando yue a5 .fre:;uesías das citfacfés pocfériam 5er 

a:;re:;atfas ma5 a a:;re:;ação cfé fie:;uesías na5 ílha5 yue não J'MSUÍam cidacfes Ja.zia 

com yue se percfesse a reJ)'ectiva icféntid:acfé. Knafmente reforçou a importância da 

~sembleia ::Xl'unicipaf tfar um parecer por muito :;eneralista yue fosse porrue era 

cfe Oj'inião rue uma assembleia municipal yuando recebia um pedido cfé yarecer cfésta 

imyortância e não refrondia re;presentava uma cfemonstração cfé clésínteresse e rue 

n enhum dosmembrM tfa as5embfeía municiyafestaríacfesínteressado. --------------

-----De se:;uitl"a usou tfapalavra o senhor J:eyutado municipa1T..uí5 ~ílveíra rue 

referiu ser isso uma ruestão cfé yolítica e saliía rue ruafyuer ~sembleía 

::il'unicipaf rue Se yronuncia.s-se não iria yuerer extín:;uir fie:;ueSÍas no 5eU 

concelho pelo 1ue certamente seria es5a a reJ)'Mta cfe tocÚu a5 ~sembleias 

::Xl'unicipais. &ítcre5centou 'lue, contudo, o rue era facto era rue existia um 

memorando tfa troika, yue fora assinado e ne:;ociado yefo partid:c yue estava na altura 

no :;overno, ma5 subscrito yefos yartídos rue a:; ora :;overnam e isso 'luereria cl'z.zer rue 

os três maiores yartid:cs clC yaís subscreveram o memorand:c rue di.zia rue era preciso 

retfu.zir fie:;uesías. &ítcrescentou, yorém, rue não era menos verdacfé 'lue o livro vercfé 

não era coerente com a realitfacfé d:cs ;?&,ores, cfé forma afjuma. ~entanto o rue era 

yedid:c pela T;omissão tfa fPofítica !i;eraf era 1ue ~sembfeía ::f:l'uniciyaf se 

pronunciasse em relação a T..ei ++1;)(55, informando rue fora a;presentado o 

projecto cfé resolução n ~ cfé :l.Ol:Z. na ~sembfeía &,iona/, yor iniciativa do T;;/j~ 

e subscrita yefo partido socialista, 1ue recomendava à comissão para Ja.zer uma 

análise yrofonJ:a à re:;ião e yue recomenttasse à ~Sembfeía &,ionaf rua/ seria a 

melhor p ostura e o caminho a y ercorrer em relação à extinção ou criação tta5 

fie:;uesías. ---------- ------------------------------------------------------------------

- ---- &,!atívamente ao livro verclé, referiu rue ele era muito mais abran:;ente yor1ue 

não se referia a;penas a fie:;uesía mas tamliém a munic(pios e, inclusive, as emyresas 

municíyais, referindo-se à extinção cfé muitas cfefas. ---------------- - ---------------

----- U'eriu também 1ue a &íão &futónoma dos ;?&,ores, en1uanto pMsuidora 

cfé :;overno próprio, é 1ue teria a ca;paciáacfé cfé criar ou e:xtín:;uír .fre:;uesías, yefo 
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1ue o proce55o iria aináa demorar muito tempo, até por1ue recentemente o 5enhor 

pre5Ídente áo 3overno re:~ionaf cl155e 1ue não havia .Jre:~ue5Ía5 a mai5 no5 ;?'lçore5. ---

-- ------&tomou a palavra o 5enhor f!Sre5Ídente de J?b5em/ifeia cll.zenáo 1ue a 

primeira crmcfu5ão a 1ue che:Jara era 5er muito fácil J:z.zer aJ coi5a5 em teoria ma5, 

áe;poi5, a 5ua concretização prática tornava-5e complicaáa em termM pofítico5. 

J?bdm, 1uaf1uer áo5 partiáo5 pofíticoJ poderiam aámitir em teoria a neceJ5Íáade áa 

extinção de .Jresue5Ía5 em alidracto ma5 1uanáo tocava a incllviáualí.zar uma 

.frf!Jue5Ía concreta já havia conta/iifí.zação áo5 votM e deu o exemplo áa reáução áo 

número áe áe;putaáo5 áa J?b5emlifeia áa ~ú/ilíca em 1ue tudo era muito lionito na 

teoriamaJ 1uanáo 5e Che:Java à prática tudO Je complicava. - --------- ----- -- - -------

----- Outra conclu5ão 1ue tirara r':[eria-Je à inconveniência áa tra5faáação de lei5 

serai5 para 0$ ;?'lçoreJ e cuja5 con5eruência5 pocllam 5e prejucllciai5. Meriu aináa 

5a tracllçõe5 hiJtóricaJ de a.fjuma5 .Jresue5ÍaJ joryen5e5, nomeaáamente ~naáa5 e 

1/.!í!a áõ Yopo rue poderiam 5eriam «!Jresaáa5, re.fJ'ectivamente, à Ur.zelina e 

"Janto ;;í[ntão, ifUanáõ o 5eu peJo htJtÓrico era muito maior c{õ rue O áa5 .fre:~ue5Ía5 a 

rue 5e «!Jre:~ariam. --------------------- - -------------- __ ----- -___ --------_____ ---_ ---_ 

----- ~de 5enticlõ á':[enclla 1ue o ca5o áõ5 ;;í{çoreJ era muito e.fj'ecífico e tam/iém 

perceliia rue o parecer 5ería maiJ para marcar a pre5ença áa :?b5em!ileia :1:1:unicipaf 

I , ' / ne55e momento porrue ta parecer Jerta xnocuo. ----------------------------- - --- ------

-- - -- :J5üJe aináa 1ue peJJoafmente, emliora j'afanclõ numa 5ituação de reformaclõ 

político, era de opinião de haver .Jre:~ue5Ía5 a maiJ, citanclõ o ca5o de .Jre:~ue5ÍaJ na5 

t'loreJ com cinruenta ou Je55enta pe55oa5, concfuinclõ yue ele 5e inclinava para a 

po5ição expre55a pelo$ 5enhore5 áfj'utaáõJ re:~ionaiJ rue, cumulativamente, eram 

áe;putaáõJ municipaiJ de55a J?b5em!ifeia. --------------- ----------------------- - --- - 

--- - - &tomanclõ o uJo áa palavra, o 5enhor áfj'utaclõ municipal Luís "Jifveira 

úiformou o plenário rue a T;omi55ão de tPolítica ~era! já ouvira o pre5Ídente áa 

J?&5ociação áõJ :1:1:unicfpiM áa &Jião :?lutónoma áõ5 ;?'lçore5, o knsenheiro 

~ão tPonte, 1ue cl155e 1ue a a5Jociação iria fo.zer um in1uérito ao5 municfpioJ e 1ue 

tamliém tinha «!Jenáaáa uma reunião com o rfj'reJentante áa ;;í[~J:&:Ji; e 1ue 

entenclla, Jo!i o ponto de vida sera/, 1ue Je poáeria 5uprimir .frf!Jue5ÍaJ no5 centro.s

urliano5, ma5 rue iJJo não caliia à :?b5emlileia :1:1:unicipal áaJ Pela5 e rue a n055a 
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po.nçao salvava a nossa testaáa já yue não prO)'Únhamos nem a extinção nem a 

a:~resação áe fiesuesia a.(Juma, já yue essa posição lffenas marcaria presença por 

a:~ora e para o .futuro, pelo yue seria liom yue a comissão política seral receliesse uma 

posição na :?luemhleia :Jfl'unicipal áas roelas solire o documento para a &ião 

:Jlutónoma dos ;;ílçores, poryue poderia contriliuir para, com outras O)'iniões, se 

che;Jar a uma conclusão. ---- --- ---------------------------------------------------- __ _ 

----- ~ continuação do uso áa palavra, o senhor áeputado munieíJ'al I.uü 

~ilveira fosou yue claramente já se perceheu yue o livro veráe não iria ser colocado 

em prática áa resião e o próprio soverno áa re.púlilícajá assumira isso. \;"om e.foito a 

sua lfflicação i111J'Iicaría alterações à I.eí de f:inanças &ionais, e desde loso aináa 

se estava numa face preliminar dessas alterações pelo yue havia aináa muito tempo 

para a sua conclusão. ---------- ------- ----- ------ --------------------------- ---- ------

----- \;"oncluiu yue na sua óptica, e me.fmo como político activo, assumia a 

necessiáade de uma reáe.flnição e reformulação do próprio documento poryue tamliém 

deveria ser analísaáas o eventual aumento de competências e re~ectívo 

financiamento yuepoderia sisníflcar uma mais valiayara as fiesuesias. -----------

----- \;oncluiu á'x.zendo yue o mais simpático seria á'x.zer 1ue não se extinsuír 

nenhuma fiesuesia mas considerava yue havia situações e situações e se toáas as 

assembleias municí;paí.f tiveram uma postura áe não extinsuír nenhuma fiesuesia 

por toáas serem importantes certamente yue os re~onsáveís irão olhar para todos 

esses pareceres e irão arranjar outra ponderação yoryue o livro veráe, lido em 

profonc!iáade, pMsuía matéria yue se yoáeria tornar muito positiva para a áe.flnição 

do mlffa autáryuíco, liastava olhar para as ilha áas f'lores 1ue tinha dois munic(piM 

ou o a ilha do tf'íco yue tinfi'a três enyuanto a ilha do J: aia/, com a me.fma pO)'ulação 

do tf'íco, yue tinha lffenas um, pelo achava yue essas coisas não áeveriam ser 

suaráaáas mas assumíáas com sinceriáaáe e era necessário rever muito fiem as 

situações yoryue elas poderiam tornar-se em mais-valias. ---------------------------

--- - - ~o havendo mais yuem yuisesse intervir, o senhor 9'iresidente áa ~semlifeia 
cfisse yue a única yuestão patente em cima áa mesa lffontava no sentido de se áar o 

parecer positivo na a:~resação de ftesu esias nos centros urbanos e a manutenção áas 

me.fmas nas J;onas rurais. tfiosta esta yuestão à consiáeração n o sentido de ser este o 
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consenso c!a ;Jf.uemlifeía ::l.l'uníCÍJ'af c!as Pelas e não havenclõ nenhum cfõs senhores 

df!Putaclõs yue dlscorc!asse foi a mesma considerada como o J'arecer desta :?'&semlifeía 

::Al'unÍCÍJ'a/, c!anclõ-se J'or encerraclõs os traliafhos c!aJ'TÍmeíra sessão clõ ano :2.01:2., tlà 

yuafsefavrouaJ'resent a yu vaísas 'nac!aJ'efaJil'esac!a~semlifeía. - - ------
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