ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 28-02-2014

No dia vinte e oito de Fevereiro de dois mil e catorze, na sala de sessões do edifício dos Paços do
Concelho da vila de Proença-a-Nova, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do
concelho.

Termo de Abertura
Pelas dezassete horas o Sr. Presidente da Assembleia deu por iniciados os trabalhos da sessão da
Assembleia Municipal.
Efetuada a chamada, todos os deputados estavam presentes.
Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão.

I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
O deputado Francisco Grácio, após apresentação de cumprimentos aos membros da Assembleia e
executivo, endereçou um voto de louvor à Associação Desportiva e Cultural de Proença-a-Nova.
Felicitou os dirigentes e restantes membros desportivos pela intensa atividade que têm vindo a
desenvolver nos últimos tempos. Com mais de 200 atletas inscritos nas diferentes atividades,
conseguem ter simultaneamente em campo três gerações, filhos, pais e avós.
O deputado Gil Martins, na qualidade representante da Assembleia na Comissão de
Acompanhamento do PDM, deu conhecimento dos assuntos tratados na última reunião. Destacou os
objetivos e estratégias do novo PDM, informando que os trabalhos estão em bom andamento. Com
um elevado número de instituições envolvidas no processo, revelou que a maioria já deu o seu
parecer positivo. As restantes, embora ainda não tenham dado o seu parecer final, deram indicações
muito positivas quanto à sua concordância no geral, destacando e disponibilizando-se para tratar
alguns pontos que merecem maior aprofundamento.
O deputado Vítor Bairrada associou-se à menção de louvor do deputado Francisco Grácio
endereçada à Associação Desportiva e Cultural de Proença-a-Nova. Como membro da Comunidade
Intermunicipal da Beira Baixa, informou dos assuntos da última reunião, destacando o Relatório de
Atividades e Mapa de Pessoal para 2014. Referiu que o orçamento da Comunidade é de
aproximadamente 1 milhão e duzentos mil euros, cabendo ao nosso município uma comparticipação
de 34 mil e trinta euros. Lamentou que no site da Comunidade ainda não estejam referenciados o
nosso Município e o de Oleiros, tendo na reunião feito alerta desta situação.
Por último, propôs que sejam implementados fóruns de discussão de temas de interesse para os
nossos munícipes, destacando temas como: o modelo de estado social, o futuro das pensões, a taxa
natalidade, entre outros. Chamou a atenção para o relevo especial que deverá ser dado às
comemorações dos 40 anos da Revolução do 25 de Abril.
A deputada Conceição Alves questionou o deputado Vítor Bairrada sobre o tipo de iniciativas que
tem em mente.
O deputado Vítor Bairrada esclareceu que a ideia é convidar especialistas para abordar os temas em
vários módulos, trazendo os munícipes para a discussão.

Os deputados André Março e Francisco Grácio destacaram o interesse destas iniciativas para a
Comunidade, independentemente da ideologia partidária. O deputado André Março, deu como
exemplo para discussão o tema da natalidade, por ser um tema transversal em termos partidários.
O Presidente da Câmara concordou com o que foi dito. Manifestou especial preocupação com a
questão da natalidade, afirmando que deixou de ser um problema do interior para se tornar nacional
e transversal a toda a sociedade. Discordou dos que defendem a política de subsídios, defendendo
antes políticas que criem condições aos pais.
O Presidente da Mesa encerrou o Período antes da Ordem do Dia, afirmando que concorda com
estas temáticas, mas que o problema é mais abrangente, prendendo-se com a definição das funções
do Estado.

II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia realizada em 20 de Dezembro de 2013.
Feita a leitura da ata a mesma foi aprovada por unanimidade.

2. Apreciação da informação do senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal.
O Sr. Presidente da Câmara destacou algumas das obras nomeadamente: a execução da rede de
saneamento das Moitas, a conclusão do parque de feiras e mercados da Senhora das Neves, a
abertura e limpeza de caminhos florestais, a requalificação da antiga escola primária das Giesteiras, a
conservação e execução de vários muros no concelho que interferem com espaços públicos, a
requalificação do antigo edifício administrativo do PEPA e envolvente exterior, a adaptação do antigo
ginásio para salão polivalente, o projeto de beneficiação e requalificação do edifício contíguo ao
largo Pedro da Fonseca, o primeiro aniversário da abertura do Espaço Ribeiro Farinha em Sobreira
Formosa e finalmente fez uma referência às comemorações dos 40 anos do 25 de Abril no concelho
O deputado Victor Bairrada informou que decorrerá a feira de ciência, nos dias 25 e 26 de Abril, uma
atividade do Agrupamento de Escolas, Associação de Pais e Centro de Ciência Viva da Floresta.
O Presidente de junta Joaquim Farinha manifestou o seu aplauso à homenagem ao Sr. Ribeiro
Farinha. Referiu que, face ao espólio que doou, merecia mais. Manifestou o seu empenho e da Junta
no sentido de divulgação do Espaço Ribeiro Farinha.
O Presidente da Câmara acrescentou que estamos a inventariar todo o espólio e a providenciar todos
os trâmites administrativos para o aceitar.

3. Aprovação da 1ª Revisão ao orçamento para 2014 e Grandes Opções do Plano
O Sr. Presidente da Câmara informou que se trata de introduzir o saldo de gerência anterior.
Posto a votação este ponto foi aprovado por unanimidade.

4. Designação de membro da Assembleia Municipal para integrar a Comissão de Toponímia
A bancada do PS designou para votação o deputado António Martins Gil.

Feita a votação secreta o deputado António Martins Gil foi eleito com dezoito votos a favor e um
voto em branco.

5. Designação dos Membros da Assembleia Municipal para integrar o Conselho Municipal de
Juventude
As bancadas acordaram nos seguintes nomes:
Pelo PS: A deputada Cristina Maria Lourenço Catarino
Pelo PSD: A deputada Maria da Conceição Cardoso Alves
Pelo CDS: O deputado Marcolino Farinha Jorge

6. Conhecimento do Relatório Anual de atividades e o modelo de recolha de dados da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova
O relatório foi distribuído antecipadamente a todos os deputados.
O deputado Francisco Grácio congratulou-se pelo trabalho meritório e formulou votos para que
continuem.
O deputado Vítor Bairrada, como membro da comissão, agradeceu as palavras de elogio ao trabalho
efetuado. Afirmou ainda que os casos têm vindo a aumentar e que a crise não é explicação para
tudo. Referiu que em muitos casos refletem falta de valores e questões relacionais, de família e
“miséria moral”. Elogiou ainda o trabalho meritório e a colaboração prestada pelas forças de
segurança, Ministério Publico e disponibilidade logística do Município.

7. Câmara Municipal de Elvas - Moção em Defesa dos doentes oncológicos
O Presidente da Câmara introduziu o tema, afirmando que temos que ser solidários com esta Moção.
Não é tolerável as pessoas deslocarem-se aos centros de Lisboa, Porto e Coimbra. Estamos perante
um tratamento discriminatório em relação aos hospitais do interior e discriminação negativa das
populações em relação às dos grandes centros.
O deputado André Março referiu que, embora pessoalmente se sinta solidário com a moção, afirmou
que intrinsecamente ela não contém elementos técnicos suficientes que lhe mereçam o seu apoio
integral.
O deputado Francisco Grácio, manifestou concordância com o ponto de vista humano vertido nesta
moção, no entanto, considera também que lhe falta alguma informação técnica. Questionou o
Presidente da Câmara acerca dos eventuais apoios a disponibilizar pelo Município aos doentes do
Concelho.
O Presidente da Câmara destacou que o despacho do governo é suficientemente elucidativo do que
está em causa. Afirmou que não podemos esquecer os nossos eleitores, temos que garantir as
mesmas condições dos que moram nos grandes centros. Em relação à questão do Deputado
Francisco Grácio afirmou que se irá proceder a um inventário dos munícipes que precisem de se
deslocar e em que moldes a Câmara os pode ajudar.
O Presidente da Mesa finalizou a apreciação desta moção afirmando que o seu conteúdo é claro, não
havendo lugar para dúvidas no sentido de voto, ou se está de acordo ou não.
Posta a votação esta Moção foi aprovada por unanimidade.

O deputado André Março fez uma declaração de voto afirmando que o documento carecia de melhor
fundamentação técnica.

III. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”
O munícipe Vaz Marques manifestou o seu apreço pela intervenção do Deputado Gil Martins ao
trazer para a Mesa assuntos importantes da Comunidade.
Questionou o Presidente da Câmara sobre a sua intervenção num debate sobre a Floresta na
Gulbenkian.
O Presidente da Câmara afirmou que foi convidado pela Senhora Ministra da Agricultura para
abordar o tema da floresta. Neste âmbito, referiu que no debate defendeu a importância de haver
retorno económico, em prazos mais curtos, para quem investe neste sector. Destacou como bons
exemplos os sectores do sobreiro e do eucalipto. Em oposição deu o exemplo do pinheiro bravo que
não tem qualquer retorno económico nos primeiros 20/30 anos.
O munícipe Rui Lopes da Maljoga, em representação da Associação local, agradeceu e elogiou a
intervenção da Câmara na limpeza do leito da ribeira da Isna e na recuperação e valorização do
património local. Valorizou ainda o esforço conjunto da câmara e junta de freguesia nas intervenções
e melhoramentos na aldeia. Perspetivou que estas intervenções são uma alavancagem para as
pessoas se fixarem ou investirem em residências temporárias.
Em resposta à intervenção deste munícipe o Presidente da Câmara referiu que esta Associação é das
mais pró ativas do Concelho e que tem beneficiado de consideráveis apoios da Câmara. Alertou, no
entanto, para a necessidade de racionalizar os investimentos em virtude de termos mais de 170
localidades. Estamos atentos e vamos continuar a ajudar.

No final da sessão o texto das deliberações foi aprovado em minuta por unanimidade com
dezanove votos.

