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-------- --Aos dez dias do més de fevereiro, do ano de dois mil e catorze, no
edificio dos Pagos do Concelho, sala de reunioes realizou-se a reuniao
ordinaria desta Camara Municipal, sob a Presidéncia do Senhor Antonio
Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade de Presidente deste Orgao
Autarquico, com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira
Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto
Araujo, Luis Filipe Oliveira Silva, Jose Augusto Maroal Morais e Manuela
Alexandra da Mota Machado Ferreira Nunes. --------------------------------------------------- --Secretariou a Assistente Técnica, Olinda Macedo Lopes.------------------------ -- BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia
sete de fevereiro do ano dois mil e catorze que acusava um saldo pecuniario
de um milhao, setecentos e dezanove mil, oitocentos e setenta e seis euros e
cinquenta e sete céntimos inserto na minuta de folhas oito e nove. --------------------------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor
Presidente, declarada aberta a reuniao eram quinze horas e trinta minutos.----------- --EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos
para verificagao da Excelentissima Edilidade. --------------------------------------------

-----------PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO
Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, expoem os seguintes
assuntos para a ata: --------------------------------------------------------------------------A reuniao de hoje, conforme convocatéria, estava marcada para as catorze
horas e trinta minutos. Sabemos que podem surgir imprevistos que levem a
alteragoes de horarios ou mesmo adiamento de reuniao. Sempre que isso
aoontece, os vereadores do Partido Socialista colaboram e nao colocam
obstaculos. ----------------------------------------------------------------------------------------No entanto situagoes como a que hoje sucedeu devem ser evitadas e ser alvo
de maior atengao por parte do Gabinete e Apoio a Presidéncia e
nomeadamente do Chefe de Gabinete. ---------------------------------------------------Nao se pode alterar uma reuniao previamente marcada, uma hora antes,
através do envio de um email, indicando erradamente as quinze horas como
hora de inicio, sem confirmagao telefonica, no minimo. Os Vereadores do
partido Socialista, como é logico, nao podem ver os seus mall's de minuto em
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minuto. Posto isto, importa referir que esta reuniao esta a realizar-se com a
presenga dos Vereadores do Partido Sooialista por consideragéo ao Sr.
Presidente da Camara que, pessoalmente, foi ao encontro dos Vereadores do
Partido Sooialista informando da necessidade e pretenséo de alterar 0
horario,

suprindo

assim

uma

falha

que

certamente

detectou

nas

comunicagoes do Chefe de Gabinete, Engenheiro Paulo Renato. -----------------—
O segundo assunto diz respeito ao Centro Escolar da Ribeira do Neiva. Os
Vereadores do Partido Sooialista foram hoje alertados que no Centro Escolar
da Ribeira do Neiva o aquecimento nao esta a funcionar, obrigando a
comunidade

escolar

a

resistir

a

baixas

temperaturas

de

todo

desaconselhaveis a ambientes de aprendizagem escolar. ---------------------------Antes desta reuniao tivemos o cuidado de confirmar a situagao com o
responsavel pelo Agrupamento Escolar que, naturalmente, confirmou a
situaoao, alegadamente relacionada com a falta de poténcia elétrica. ------------Apuramos, ainda, que esta situagéo ja era do conhecimento da Sr? Vereadora
da Educaoao, Dr. Julia Fernandes, pois ja fol alertada para a anomalia e para
o imenso frio que as criangas a frequentar o Centro Escolar da Ribeira do
Neiva sao obrigadas a suportar. -------------------------------------------------------------Posto isto, os Vereadores do Partido Sooialista vém-se obrigados a dizer que
os investimentos na area da educagao também passam por acautelar estas
“pequenas coisas” que, na pratica podem fazer toda a diferenga entre boas ou
mas condigoes de aprendizagem. Nao podemos estar nesta sala confortavel,
com temperaturas amenas, a discutir este tipo de coisas, enquanto os nossos
alunos tremem de frio dentro das salas de aulas. Num Concelho que se diz na
vanguarda do ensino, nao podem existir alunos de primeira e de segunda
categoria. Todos sao de primeira categoria e todos merecem ser bem
tratados, motivo pelo qual solicitam ao Sr. Presidente total empenho na
resolugao imediata desta situagao, informando este executivo do desenrolar
das suas diligéncias. ------------------------------------------------------------------------------------Zero um - Conhecimento: Zero um. Zero um.- Para conhecimento
do executivo, presentes dois pedidos de recomendagao, que seguem,
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formulados pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, inserto na
minuta a folhas dez e onze. ------------------------------------------------------------------DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento. --------------------------------------------Zero um. Zero dois.- Também para conhecimento do executivo,
presentes sete pedidos de esclareoimento/informagao, formulados pelos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, inserto na minuta de folhas doze
a dezoito. ------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento. --------------------------------------------Zero um. Zero trés.- Ainda, um pedido de esclarecimento, relativo ao
atraso nas respostas de pedidos de esolarecimento, apresentados pelos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, inserto na minuta de folha
dezanove. -----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.--------------------------------------------Zero dois. Diversos: Zero dois. Zero um.- Para aprovagao do
executivo, presente a proposta apresentada pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, relativa a alteragéo do
Regulamento de Ocupagao do Espago Publico e Publicidade, em vigor neste
Municipio, inserto na minuta de folhas vinte a folhas vinte e dois. -----------------DELIBERAQAO: A Camara delibera por maioria, aprovar a proposta de
alteragao ao

Regulamento de Ocupagao do

Espago

Publico e

Publicidade, com os votos a favor do Senhor Presidente da Camara e
dos Senhores Vereadores do PSD, os Senhores Vereadores do PS
abstém-se. A Assembleia Municipal. Os Senhores Vereadores do PS
fazem a seguinte declaragao de voto: Apesar de concordarmos com os
objetivos subjacentes a proposta, temos duvidas quanto a Iegalidade do
expediente encontrado para o efeito pretendido, pelo que entendemos
optar pela abstengao. ---------------------------------------------------------------------------------Zero dois. Zero dois.- Uma proposta apresentada pelo Senhor
Presidente da Camara, relativa ao projeto de construgao da variante EN cento
e um, no ambito do relatorio final elaborado pelo grupo de trabalho para as
infra-estruturas de elevado valor aorescentado, inserto na minuta de folhas
vinte e trés a folhas cento e dez.-------------------------------------------------------------
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DELIBERAQAO: A Cémara aprova por unanimidade, a proposta
apresentada pelo Senhor Presidente da Camara, declaram ainda, os
membros do executivo a sua total discordéncia quanto ao facto desta
infra-estrutura nao estar incluida no relatério elaborado pelo grupo de
trabalho para as infra-estruturas de elevado valor acrescentado
apresentado. O executivo considera, ainda, por unanimidade, a
importancia da Construgao do N6 de Acesso a Auto-Estrada na freguesia
da Lama do concelho de Barcelos e da Variante EN duzentos e cinco na
Vila de Prado, promovendo-se um acesso a area industrial de Oleiros,
Prado, Cabanelas e Cervaes. --------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do PS, fazem a seguinte declaragao de voto: Se
ha assuntos que nos unem, este, de repﬁdio pelo “esquecimento” que o
atual Governo teve quanto a construgao da variante a Vila Verde, é
seguramente um deles. Alias, convém esclarecer que nao se trata de um
mero “esquecimento”, mas antes de uma consciente opgao politica de
excluir a variante a EN cento e um dos projetos de investimento
prioritarios que este Governo tem em carteira para levar a efeito. -----------Esta opgao politica mostra que algo nao bate certo, e que o problema ou
esta no Governo ou nos interlocutores concelhios, nomeadamente no
Presidente de Camara, Dr. Antonio Vilela e no Presidente da Assembleia
Municipal e Deputado a Assembleia da Repdblica, Dr. Joao Lobo. O Sr.
Presidente de Cémara confirmou, publicamente, que teve reunioes com
o Secretario de Estado da pasta governativa em questao e que saiu
dessa reuniao com 0 firme compromisso quanto ao avanco da
construgao da variante. O mesmo se passou com o Sr. Presidente da
Assembleia Municipal, que ja veio a pdblico manifestar a sua surpresa
quanto a opgao de excluir a variante das prioridades do Governo.---------Sendo assim, estamos perante um Governo que mente, que assume
compromissos e depois falha sem nenhuma explicagao. Estamos
perante governantes que nao tém qualquer respeito pelo Concelho,
pelos Vilaverdenses e por quem nos representa, nomeadamente pelo
Presidente de Camara e pelo Presidente da Assembleia Municipal e,
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simultaneamente, Deputado a Assembleia da Republica na bancada de
um dos partidos politicos que sustenta este Governo. --------------------------Convém recordar que a variante a EN cento e um nao é um projeto ou
uma reivindicacao de agora. Todos se lembrarao, certamente, dos
tempos em que o Engenheiro José Manuel Fernandes dizia que essa
variante era uma obra para se fazer. Disse, até, que era uma obra que iria
avancar com ou sem dinheiros do Estado, nem que fosse a Camara
Municipal a faze-la aos poucos, por trogos, com dinheiro do Orgamento
Municipal. Sao aﬁrmagoes pdblicas, publicadas em diversos érgaos de
informacao e ditas em Assembleia Municipal. --------------------------------------Pois bem, neste momento ja so exigimos que tenham peso politico
sobre o atual Governo para que esse projeto, que jé estava nas
prioridades de investimento, volte a ser classificado como tal, ou seja,
como prioritério. -------------------------------------------------------------------------------Mas ja que estamos a falar de prioridades, aproveita-se para recordar
outros investimentos tidos como essenciais para o desenvolvimento
econémico do Concelho que também

tém sido completamente

esquecidos. A via Homem-Lima do Norte do Concelho e o acesso
rodoviério a zona industrial de Oleiros sao mais dois investimentos que
muita falta fazem ao Concelho, mas que andam de ano em ano, de
orcamento em orcamento, de campanha eleitoral em campanha eleitoral
a ser adiados sem que nada aconteca. O mesmo se diga da recuperacao
ambiental da zona das lagoas da Vila de Prado, Cabanelas e Oleiros.-----E preciso, de uma vez por todas, aﬁrmar estas exigéncias, estas
prioridades. E preciso colocar a influéncia politica ao servico das
populacoes, dos empresarios e de todo um Concelho que jé nao pode
suportar mais “esquecimentos” a favor de outros concelhos, de outros
interesses, de outras prioridades. -------------------------------------------------------O sentido de responsabilidade e o amor ao Concelho de Vila Verde sac
motivos mais do que suficientes para os Vereadores do Partido
Socialista votarem favoravelmente este importante assunto da ordem de
trabalhos, manifestando ainda a total solidariedade no repudiando a
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atitude deste Governo, jé que esta variante sempre foi por nos vista
como fundamental para o desenvolvimento do Concelho de Vila Verde.--Tudo isto é motivo mais que suficiente para que ao longo das préximas
semanas, os vereadores do PS promovam reunioes aqui e em Lisboa,
com deputados da Assembleia da Republica eleitos pelo PS, tendo em
vista a reversao desta decisao que tanto prejudica a nossa terra. Esta
nossa postura de defesa dos interesses do Concelho seré a mesma,
quer hoje quer no futuro, independentemente das cores politicas do
Governo.----------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois. Zero trés.- Proposta de alteragao do regulamento de
liquidagao e cobranca das taxas municipais e respetiva tabela de taxas em
vigor no Municipio de Vila Verde, inserto na minuta de folhas cento e onze a
folhas cento e quarenta e dois. --------------------------------------------------------------DELIBERAQAO: A Camara delibera por unanimidade, aprovar a proposta
de alteracao do Regulamento de Liquidagao e Cobranca da Taxas
Municipais e respetiva Tabela de Taxas em vigor. A Assembleia
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada
encerrada a reuniao eram dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, da
qual para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata que vai ser
devidamente assinada, consignando-se que todas as deliberacoes dela
constantes foram aprovadas em minuta no final da reuniéo, nos termos do
numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra
dois mil e treze, de doze de setembro, para surtir eleitos imediatos. ------------------------E eu, Olinda Macedo Lopes, Assistente Técnica a redigi, subscrevi e

assino. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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