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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

24 DE FEVEREIRO DE 2006 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e seis, pelas vinte e 

uma horas, reuniu a Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira, em sessão 

ordinária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Feita a chamada, verificou-se a presença de vinte e oito membros da Assembleia, 

tendo faltado os Sr(s) Deputados,  Alfredo Martins Barbosa, Presidente da Junta de 

Freguesia de Covas, Joaquim Teixeira e Silva, Presidente da Junta de Freguesia de 

Loivo e Manuel da Silva Araújo, Presidente  da Junta de Freguesia de Sôpo. ------------- 

 

A Câmara Municipal, fez-se representar pelo seu Presidente Sr. José Carpinteira,  

tendo ainda  assistido à sessão o Vereador Sr. Fernando Nogueira. ------------------------- 

 

Foram apresentadas justificações pelas faltas à  sessão de 30 de Dezembro último 

dos deputados, Cândido Magalhães Malheiro (Anexo 1), Anabela Lages de Oliveira 

Quintas (Anexo 2), António Roleira Marinho (Anexo 3) e Jorge Humberto Malheiro 

Barbosa Ribeiro (Anexo 4), sendo as faltas consideradas justificadas. ---------------------- 

 

No período de “antes da ordem do dia”: 

a) Foi posta à votação e com 6 abstenções, (Anabela Quintas, Cândido Malheiro,  

Roleira Marinho, Jorge Humberto, Raquel Sousa e José Venade), os quatro 

primeiros por não terem  estado presentes na respectiva reunião,  foi aprovada 

por maioria a acta da sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 30 de 

Dezembro de dois mil e cinco. ---------------------------------------------------------------- 

 

b) Foi proposto pela Mesa da Assembleia a introdução de um novo ponto na 

ordem de trabalhos – pedido de reconhecimento de interesse público, 

Alargamento do Caminho das Carreiras, freguesia de Reboreda, solicitação 

efectuada pela respectiva Junta de Freguesia de Reboreda (Anexo 5). Posta à 
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votação, foi aceite por unanimidade, acrescentando-se assim o ponto três da 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

c) Foi lida e posta à disposição da Assembleia a “Informação da Actividade 

Municipal” nos últimos meses, bem como a informação sobre listagem de 

processos Judiciais pendentes em 21/02/2006 - estado actualizado dos 

mesmos (Anexo  6). ----------------------------------------------------------------------------- 

 

d) Foi aprovado por unanimidade, o Voto de Congratulação, proposto pela 

Bancada do Partido Socialista, à Associação Cultural e Desportiva da 

Juventude de Cerveira, pelos brilhantes resultados obtidos nos último anos 

(Anexo 7). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

e) Foi aprovado por unanimidade a Moção apresentada pelo Grupo Municipal do 

Partido Social Democrata, relativa à continuação do IC1 até Valença, bem 

como a sobrecarga de tráfego que atravessa o concelho de Vila Nova de 

Cerveira, e ainda o mau estado  em que se encontra o piso da EN 13 entre 

Valença e Viana do Castelo (Anexo 8). ----------------------------------------- 

 

f) Foram proferidas intervenções políticas pelos Sr(s)  Deputados: 

 

- Rui Cruz, felicitar o Prof. Cavaco Silva, pela sua eleição para Presidente da 

República. Seguidamente questionou sobre a ligação do IC1 /A28, para 

norte de Vila Nova de Cerveira, a ligação desta via à EN 13 em 

Gondarém/Lanhelas,  bem como a via transversal de Paredes de Coura/ nó 

da A3/Vila Nova de Cerveira e ainda sobre os acessos à Ponte 

Internacional, tendo também feito referência ao estado caótico em que se 

encontra o piso da EN 13, nomeadamente no seu percurso no nosso 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Roleira Marinho, começou por referir a inexistência na nossa Marina de  

guincho/rampa  de acesso para arrearem os barcos, sugerindo que se 

colmate esta falta. Questionou sobre o reordenamento escolar do concelho, 
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seguidamente abordou várias problemas sobre sinalização viária, 

nomeadamente ao Km 84.300 da EN 13 (rotunda de Vila Praia de Âncora), 

bem como prolongamento do IC1 a Valença, finalizando  ainda  por referir 

também o estado da EN 13, que necessita urgentemente de reparação 

(Anexo 9). -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Manuela Ferreira, no âmbito da competência que lhe foi conferida na 

Comissão de Verificação de Instalação ou Remodelação de 

Estabelecimentos de Comércio, vem dar conhecimento à Assembleia  do 

objectivo da reunião do passado dia 25 de Janeiro (Anexo 10). ----------------- 

- Jorge Humberto, após uma breve análise sócio-económica do concelho e o 

Vale do Minho, sugeriu que ficasse agendado para a próxima sessão desta 

Assembleia, a criação de um grupo de trabalho 

multipartidário/multidisciplinar, com uma participação activa da sociedade 

civil, para fazer um diagnóstico dos anseios da população (Anexo 11). ------- 

- Gil Malheiro, referiu a inauguração do “Parque Eólico de Cerveira”, como 

empreendimento positivo e rentável para Vila Nova de Cerveira, 

lamentando no entanto, os seus acessos (Anexo 12). -----------------------------                                  

- Por fim o Presidente da Câmara Municipal, respondeu a todas as questões 

que lhe foram colocadas. ------------------------------------------------------------------ 

       

No ponto dois da ordem de trabalhos “Designação de 4 cidadãos eleitores para a 

Comissão Alargada da CPCJ de Vila Nova de Cerveira (alínea l) do artº 17º da Lei nº 

147/99 de 01/09)”, deu entrada uma proposta da Bancada do Partido Socialista, que 

foi apresentada pelo Presidente da Mesa, propondo  os seguintes nomes: Sandra 

Maria Pereira Pontedeira, Maria Margarida Fernandes Pinto Barbosa, Anabela Lages 

de Oliveira Quintas e Graça Maria Dias Ferreira. -------------------------------------------------- 

Ao iniciar-se a discussão deste ponto, a Bancada do PSD, por intermédio do deputado 

municipal Sr. Roleira Marinho, levantou as seguintes questões: “Tem ou não a CPCJ 

de Vila Nova de Cerveira,  local próprio  de funcionamento? Está garantida a 

confidencialidade dos assuntos aí tratados? Que tratamento  é dado à 

correspondência dirigida à Comissão? De que meios dispõe a comissão para o seu 

funcionamento?  Como é feita a gestão e prestação de contas? Que critérios foram 
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seguidos para a apresentação dos nomes que o Partido Socialista indigita para 

integrar a Comissão?” ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, prestou os esclarecimentos pedidos naquilo 

que lhe dizia respeito. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente a Bancada do Partido Social Democrata pediu a suspensão dos 

trabalhos por dez minutos. ------------------------------------------------------------------------------- 

Reiniciados os trabalhos, ficou acordado entre as bancadas a apresentação de uma 

lista conjunta designando os seguintes cidadãos eleitores:  Sandra Maria Pereira 

Pontedeira, Anabela Lages de Oliveira Quintas, Luís Miguel Faria Leal Fernandes de 

Carvalho, Graça Maria Dias Ferreira, Maria Margarida Fernandes Pinto Barbosa e 

Jorge Humberto Malheiro Barbosa Ribeiro, estes dois últimos como 1º e 2º suplentes. 

Feita a votação foi a mesma lista aprovada por unanimidade (Anexo 13). ------------------ 

 

No ponto três da ordem de trabalhos “ Alargamento do Caminho das Carreiras, 

Freguesia de Reboreda - Pedido de Reconhecimento de Interesse Público”, após 

esclarecimentos prestados pelo respectivo Presidente da Junta de Freguesia de 

Reboreda, sobre o referido caminho, sua localização, estado actual e pretensão, e não 

se tendo verificado nenhuma intervenção sobre o assunto, foi posto à votação e 

aprovado por unanimidade, o Reconhecimento de Utilidade Pública. ------------------------ 

  

Após esgotada a ordem de trabalhos e por proposta do Presidente da Mesa, foi esta 

Acta, por unanimidade, aprovada em minuta, afim de produzir efeitos de imediato. ------ 

 

De seguida o Presidente da Mesa, abriu o período reservado ao público, não se tendo 

registado nenhuma intervenção.------------------------------------------------------------------------- 

 

E nada mais havendo a tratar foi esta sessão encerrada pelas vinte e três horas. –------ 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Fernando Monteiro Matias 
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O 1º Secretário, 

 

 

Rui Alberto Rodrigues da Cruz 

 

 

A 2ª Secretária, 

 

 

Manuela Maria Lourenço Ferreira 
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