ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA
27 DE SETEMBRO DE 2007

---- Aos VINTE E SETE dias do mês de SETEMBRO de DOIS MIL E SETE, nesta cidade de
Vila do Conde, no edifício do Auditório Municipal, reuniu em sessão ordinária, a
Assembleia Municipal de Vila do Conde, expressamente convocada para o efeito, com
a seguinte Ordem de Trabalhos: 1 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA; 2 –
PERÍODO DA ORDEM DO DIA; a) Acta da Sessão Ordinária de 19 de Junho de 2007; b)
Locação de pré-fabricados para o parque escolar do 1.º CEB - ratificação da repartição
plurianual de encargos; c) Desafectação do domínio público, para o privado municipal,
de uma parcela de terreno existente na Praceta do Castelo, em Vila Chã; d) Imposto
Municipal sobre imóveis/2008;e) Derrama/2008; f) Revisão ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Orçamento; g) Informação da Presidência da Câmara sobre a
actividade municipal. 3 - PERÍODO DE DEPOIS DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------- Dada ausência do Presidente da Assembleia Municipal, DR. LÚCIO FERREIRA,
assumiu a presidência da Mesa da Assembleia Municipal, o SECRETÁRIO, DR. VÍTOR
CARVALHO. Procedeu à chamada e verificou a existência de quórum, pelas vinte e uma
horas e quarenta minutos. Indicou para segundo secretário o Presidente da Junta de
Freguesia de Retorta, António Castro Silva, que obteve a aprovação unânime dos
deputados municipais presentes.--------------------------------------------------------------------------- Encontravam-se presentes o PRESIDENTE DA CÂMARA, ENG.º MÁRIO ALMEIDA, E OS
VEREADORES; DR. PACHECO FERREIRA, DR. VÍTOR COSTA, DR. PEDRO BRÁS MARQUES,
DR. MIGUEL PAIVA E DR. AFONSO FERREIRA. ------------------------------------------------------------ Pediram a suspensão do respectivo mandato os deputados municipais - DR. LÚCIO
FERREIRA, CARLOS MIRANDA e PROF. MARIA CRISTINA CUNHA DE SÁ ------------------------------ Os PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA DE ÁRVORE E MODIVAS pediram a sua
substituição.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faltaram os PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE: LABRUGE, MINDELO, RIO MAU
E VILAR DO PINHEIRO . ----------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, DR. VÍTOR CARVALHO - deu conhecimento da
correspondência recebida. ---------------------------------------------------------------------------------- De seguida abriu o Período de Antes da Ordem do Dia. Seguindo a ordem pré
estabelecida o primeiro documento a ser discutido seria do BE, não o sendo por não
se encontrar presente o seu deputado municipal, pelo que começou-se por discutir o
apresentado pelo PS. ------------------------------------------------------------------------------------------ DOC N.º 1, apresentado pelo PS: “Voto de Pesar” pelo falecimento de Eliana
Castro. Como o CDS/PP apresentou documento idêntico, foi proposto a fusão dos
dois, o que foi aceite pelos proponentes. O PPD/PSD pediu que fosse aceite a adesão
do PPD/PSD aos votos de pesar, que foi, também, aceite. O Voto de Pesar fundido
ficou com a seguinte redacção: “No passado dia 10 de Julho faleceu Eliana Castro. O
passamento da Eliana Castro chocou os vilacondenses, já que a sua força interior, o
seu sorriso permanente a todos fazia crer que venceria a doença. Mulher que se
impunha pela simplicidade, fadista com voz de ouro, briosa funcionária municipal,
granjeou a estima de todos, colegas, executivo e munícipes. Com uma disponibilidade
permanente, colaborou com as Instituições e Colectividades concelhias. A Câmara
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Municipal atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Municipal em cerimónia realizada no dia em
que faria trinta anos. A Assembleia Municipal de Vila do Conde, reunida em 27 de
Setembro de 2007 aprova o voto de pesar e expressa o mais profundo pesar pelo seu
falecimento e endereça à família enlutada sentidas condolências.”-------------------------------- Este Voto de Pesar foi aprovado por Unanimidade. -------------------------------------------- DOC n.º 2, apresentado pelo PPD/PSD: “Declaração Política” sobre o estado
calamitoso dos rios, ribeiros e praias do concelho de Vila do Conde..---------------------------- DOC n.º 3, apresentado pelo CDS/PP, “Voto de Pesar”: “A Assembleia Municipal
de Vila do Conde, reunida em 27 de Setembro de 2007, aprova o voto de pesar pelo
falecimento da funcionária municipal Paula Pinto, cumprindo um minuto de silêncio de
forma a registar em acto formal este mesmo voto. Esta Assembleia, presta deste modo
a sua homenagem à referida funcionária municipal assim como expressa o seu
assentimento de solidariedade para com a família da mesma.”------------------------------------- Este Voto de Pesar foi aprovado por Unanimidade. ------------------------------------------- DOC n.º 4, apresentado pela CDU, “Voto de Solidariedade” relativo à Maconde.
Como o PS apresentou um documento sobre o mesmo tema, foram ambos lidos e
passou-se à discussão de ambos em simultâneo. Intervieram os deputados municipais
Fernando Reis, Carlos Laranja, Rui Silva, Eduardo Lemos e Jorge Laranja. Pelas vinte
e duas horas e trinta minutos, em pleno uso da palavra o deputado municipal Jorge
Laranja caiu inanimado, pelo que se suspendeu de imediato a sessão. Reunida a
Mesa da Assembleia em exercício com os líderes dos grupos municipais foi acordado
propor-se à Assembleia a suspensão da sessão e retomá-la no dia 9 de Outubro de
2007. Suspensão esta que colocada à assembleia foi aprovada por unanimidade,
encerrando-se a sessão pelas vinte e duas horas e trinta minutos.-------------------
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