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Quero, em primeiro lugar, saudar a iniciativa da realização desta Assembleia na
Vieira de Leiria, dando oportunidade aos Vieirenses de assistirem e nela
participarem.
Aproximar os órgãos autárquicos dos munícipes é um dever e um compromisso
que há que cumprir, se queremos manter-nos fiéis às promessas que fizemos a
quem nos elegeu.

E é importante não cair na tentação de o esquecer, como temos assistido nas
reuniões do executivo da Câmara Municipal.
Onde vimos a Senhora Presidente impacientar-se facilmente com as intervenções
dos munícipes, que ali acorrem cada vez em maior número e invocar
insistentemente que é preciso cumprir o regimento, se ultrapassam os 5 minutos a
que têm direito.
Isto não é cumprir o que prometeu. É intimidar quem lá vai, porque espera e
precisa de uma resposta, que não obteve de outra forma.

E é grave invocar um regimento que a senhora não cumpre, decidindo limitar as
inscrições do público.
Como também é grave ignorar intencionalmente as perguntas colocadas pelos
vereadores, no período antes da ordem do dia e exigir-lhes que as coloquem por
escrito.

E aqui lhe deixo duas questões para as quais agradeço uma resposta concreta:

Qual o compromisso que obteve da parte da Senhora Secretária de Estado da
Justiça para que se resolva definitivamente a situação da Conservatória dos
Registos e Notariado, que já se arrasta há dez anos.

Considerando que o Estado vai arrecadar 12 milhões com a venda dos pinheiros,
considerando todo o empenho e disponibilidade demonstrados pela autarquia
para com as entidades que tutelam o nosso pinhal, na sequência dos incêndios de
2017, qual vai ser a sua atitude perante a recusa manifesta do Secretário de
Estado das Florestas em disponibilizar 10 milhões para a concretização do Museu
da Floresta, uma aspiração tão cara à nossa população.

Maria João Gomes



Intervenção da deputada Vanessa Rocha na A. M. de 22 de Junho 2018.

a) Qual o ponto de situação do processo da saúde, designadamente
falta de médicos na Marinha e Vieira e o ponto situação obras centro
saúde da Marinha Grande e da extensão do centro saúde em Vieira

b) Casa das matas. É possível ou não o município negociar a
passagem de propriedade destes edificações para a Câmara?
Nós entendemos que o Município deve reclamar este património para
si para posteriormente poderem ceder a entidades sem fins lucrativos
ou mesmo dar-lhe um uso em função das competências municipais.
Propomos ainda que seja feito um plano de intervenção nestas casa
redefinindo-se funções designadamente nas áreas: culturais,
desportivas/recreativas/culturais ou mesmo turísticas e sociais.
Como sabemos que há já um pedido dos Escuteiros da Vieira,
pensamos que devem ser encetadas diligências para que algumas
das casas sejam cedidas brevemente e assim os Escuteiro da Vieira
possam nelas desenvolver a sua actividade.







Intervenção no PONTO 3

Vou começar a minha intervenção citando passagens das declarações de votos proferidas em
reunião de Câmara, referentes a este ponto da ordem de trabalhos, apensas aos documentos de
convocação desta Assembleia Municipal.

A determinado momento refere a declaração, do Executivo permanente, o que passo a citar :

“A proposta final decorre dos compromissos assumidos anteriormente pelo Executivo permanente,
em conjugação com as propostas dos restantes vereadores do executivo municipal...”
Lendo a declaração de voto dos Srs. Vereadores do MPM, no ponto 1.3 encontro a seguinte
citação “ Apesar de estarmos nas reuniões preparatórias, foi clara a intenção do executivo
permanente não aceitar nenhum contributo da restante oposição” .

Na declaração das Sras Vereadoras da CDU, não só, não encontro um único ponto onde refiram
ter havido qualquer aceitação de propostas suas, como a determinado momento se pode ler, e
mais uma vez passo a citar “ … nomeadamente em sede de reuniões de Câmara, sem que os
nossos apelos, chamadas de atenção fossem considerados de forma séria pela Sra Presidente...”

Parece-me que alguém anda a mentir aos eleitores.

Mas permitam-me que em primeiro lugar me dirija aos Srs. Vereadores da CDU e MPM. Os
senhores com a votação do orçamento de 2018 e com a votação do retificativo acabaram de
assinar por baixo mais um ano de estagnação no desenvolvimento do Concelho de que dizem
tanto gostar.

À Sra Presidente gostaria de colocar algumas questões e no respeito do tempo regulamentar, vou
apenas abordar 5.

Em Dezembro ultimo ocorreu a 2ª e grave rutura de agua em S. Pedro de Moel. Lenta a atuar
sobre o problema, o que permitiu a dimensão da tragédia, a Câmara, estancado o rebentamento
da conduta, acabou por de uma forma inesperadamente célere, começar a reposição de terras e
reparação da infraestruturas então danificadas.
Confesso que cheguei mesmo a convencer-me que agora é que era, que afinal embora até então
não acreditasse, havia salutares mudanças no modelo de atuação da Câmara.
Engano meu.
Mas pergunto, para quando a resolução e devolução de forma condigna daquele arruamento à
localidade?
Ou será que há determinação em fazer definhar, a bela localidade, inspiradora de Afonso Lopes
Vieira, cujos versos ainda recentemente faziam correr lágrimas pelo rosto de alguém?

Continuando a falar de águas.
Já anteriormente falamos deste tema e verificamos que avultadas são a verbas apensas em
orçamento para as rubricas de águas, mas não vemos qualquer referência a um sistema
inteligente de gestão de águas.
Continuamos com perdas de água superiores a 50% dos valores que captamos, mas isso não vos
merece preocupação. Provavelmente, quando os custos de captação forem superiores aos
faturados, o que irão fazer é aumentar o preço de venda.
Pergunto quando tencionam incluir esta solução num dos vossos orçamentos?

Outra rubrica que nos mereceu acentuada atenção foi os subsídios às associações. Montantes
relativamente elevados sem que se vislumbre uma norma correta que eticamente seja aceite por
todos.
Deixem-me introduzir a seguinte questão.
Ainda há dias ocorreu mais uma edição do Rali Vidreiro. Não contestamos o valor do subsidio
atribuído. Mas pergunto há, e se sim, qual é o estudo fiável que demonstre que o valor empregue
tem retorno para o município, e se sim qual é o valor desse retorno?



Na ultima Assembleia Municipal, porventura a duas palavras mais escutadas nas respostas dadas
pela Sra Presidente foram “verbas cabimentadas”.

Infelizmente todos nós sabemos que, pelo menos por cá, cabimentar não é sinónimo de se ir fazer.

Na maioria das vezes o cabimentar é apenas um calar os munícipes.
Cabimentam obras importantes, depois numa qualquer reunião de câmara, faz-se uma revisão
orçamental e a verba, para a rubrica importante, como que por magia, passa para uma rubrica
MUITO IMPORTANTE e assim sucessivamente.

Ora nessa Assembleia uma das obras aqui anunciadas como cabimentadas, foi a saída norte da
Zona Industrial Casal da Lebre.
Na prática isto seria um não assunto, se, quando o PS fez a bonita obra e se recusou a fazer a
rotunda no único acesso à ZI, tivesse feito esta saída, mas à data não a acharam importante.
Façam a obra.
Esta obra que na prática vai permitir a cada um de mais de 50% dos utentes da ZI poupar mais de
um depósito de combustível por ano. No entanto não é solução. Se acontecer o sempre temido e
possível incidente grave numa das empresas E&B ou Crisal o problema de sair da ZI mantém-se.

Todo o tráfego rodoviário é feito pela rua de Portugal e grande parte dele é oriundo da Rua da
Alemanha. Acontece que nesta rua o referido tráfego é controlado por um stop. Mas hoje a quase
totalidade das viaturas quando chegam a esse sinal viram à direita, na direção da saída da ZI, o
que na prática não interfere com as viaturas que seguem em sentido contrário.
Depois de aberta a futura saída norte o tráfego vai-se cruzar, vão aumentar as filas de espera
dentro da ZI e eventualmente poderão ocorrer acidentes.

A verdadeira alternativa à segurança e circulação viária da Zona industrial é a saída sul, pergunto
esta já se encontra cabimentada?

Aqui na vila de Vieira de Leiria apenas temos uma zona destinada à criação e desenvolvimento de
atividade económica, que é a Zona Industrial. Acontece que o plano de pormenor não permite
outras atividades que não sejam as industrias. Em reunião de câmara no anterior mandato,
enquanto vereador substituto, levantei este problema. O então Sr. Presidente do município,
respondeu-me que a/as empresas comerciais, que na ausência de cedência de espaço na referida
ZI, tinham optado por rumar a outro concelho e lá fazer os seus investimentos, até nem eram bem
vindas.

Desde então, passaram quase 5 anos e ouvem-se rumores de que a história se está a repetir,
desta vez no espaço das antigas instalações da Dâmaso, inseridas no mesmo perímetro.
Não vi aqui qualquer verba para alterar o tal plano de pormenor.
Será que continuam a não ser bem vindas empresas comerciais, que possam criar emprego, aqui
na Vieira de Leiria?

Luiz Branco
Deputado da Assembleia Municipal da Marinha Grande eleito pelo +Concelho. 22.06.2018










































































































































