Assembleia Municipal de Chamusca

ACTA Nº 7/2008
--Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no
dia vinte sete de Setembro de dois mil e oito.-------------------------------------------------------Aos vinte sete dias do corrente mês de Setembro de dois mil e oito, realizou-se a Sessão
Extraordinária, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------9H30M – Encontro junto ao Edifício dos Paços Concelho, sucedendo-se saída em
autocarro da Câmara Municipal para:--------------------------------------------------------------Ponto 1 – Eco Parque do Relvão / Carregueira – Visita às instalações, em laboração,
de:---------------------------------------------------------------------------------------------------------10H – SISAV;------------------------------------------------------------------------------------------11H – ECODEAL; -----------------------------------------------------------------------------------12H – RESITEJO.------------------------------------------------------------------------------------13H – Almoço (Restaurante Carcavelo).----------------------------------------------------------14H30M – Reunião Sala das Sessões da Câmara Municipal:---------------------------------Ponto 2 – Análise do Processo Constituição de Associação / Eco Parque.-----------------Conforme programa da Ordem de Trabalhos da Assembleia Municipal a partida, para
a visita, deu-se pelas nove horas e trinta e cinco minutos do Edifício dos Paços do
Concelho, em autocarro da Câmara Municipal.---------------------------------------------------Chegados ao local iniciaram-se os trabalhos eram dez horas e quinze minutos.-----------------------------------------------------PRESENÇAS-----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de Fernando Manuel
Lopes Silva Santos, PS, João Lino Marques Saramago, CDU-PCP/PEV, José Manuel
Marcelino Pinto, Outra Força Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP e de Manuel João da
Luz Aranha, PS.----------------------------------------------------------------------------------------
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--DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças de: Presidente Sérgio
Carrinho, Vereadora Dr.ª Manuela Marques e Vice-Presidente Francisco Manuel
Petisca Matias só nos trabalhos da tarde..-----------------------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA----------------------------------------Foi informado o Plenário da entrada de justificações e respectivos pedidos de
substituição à presente Sessão de João Lino Marques Saramago por António Manuel
Úrsula Peixinho, CDU-PCP/PEV, José Manuel Marcelino Pinto por Alexandre Manuel
Braz Diniz, Outra Força – Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP e de Fernando Manuel
Lopes Silva Santos por Joaquim João Rosa Alcobia, PS.----------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------De acordo com o programa a visita iniciou-se nas instalações da SISAV onde foi
dirigida pelo Senhor Eng. Carlos Cardoso, responsável pelo projecto de um dos maiores
Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Industriais
Perigosos (CIRVER), que foi explicando que ainda estão em ajustes de equipamentos,
mas estão a trabalhar dentro dos parâmetros esperados para esta fase, já foram tratadas
e recuperadas perto de 20 mil toneladas de resíduos. Fez questão de ressalvar de que
tudo o que é possível aproveitar é tratado e recuperado, sem prejuízo do ambiente, tudo
é devidamente controlado. Avançou a visita mostrando também as boas condições
oferecidas aos trabalhadores, as quais considera fundamentais para bons resultados da
empresa.--------------------------------------------------------------------------------------------------Dando continuidade aos trabalhos seguiu-se a visita ao outro CIRVER do Grupo
ECODEAL, apresentada pelo seu responsável o Senhor Eng. Nuno Duarte. Trata-se de
um equipamento de menor dimensão, que ainda está a trabalhar a 60 ou 70 % do seu
objectivo, e em fase de aperfeiçoamento. Difere um pouco da anterior, para além do
aproveitamento de grande números de resíduos também faz a triagem e preparação de

Assembleia Municipal de Chamusca

alguns materiais para co-incineração.--------------------------------------------------------------Terminou-se a visita nas instalações da RESITEJO, onde o Administrador Senhor
Diamantino Duarte e o Senhor Presidente do Câmara explicaram como estão a decorrer
os trabalhos e quais as perspectivas para o futuro. Está projectado um novo aterro, a
instalar na mesma zona, pois dada a carga inicial de lixo não seleccionado o actual
aterro apresenta uma duração provável de mais três anos. Informaram ainda a
existência de um contrato com uma empresa de bio-gás, que já começou a instalar
equipamentos e que provavelmente durante o segundo trimestre de 2009 começará a
introduzir a energia no mercado.---------------------------------------------------------------------Após uma breve pausa para almoço, retomaram-se os trabalhos pelas quinze horas e
quinze minutos na Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, tendo o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal enunciado o ponto.-----------------------------------------Ponto 2 – Análise do Processo Constituição de Associação / Eco Parque.-----------------Usando da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal começou justificando
que por motivos de agenda os Senhores Vereadores Dr. Fernando Pratas e Eng.º João
Carlos Amaral Netto não puderam estar presentes e que o Senhor Vice-Presidente
Francisco Manuel Petisca Matias não esteve de manhã por motivos de saúde. Passando
de seguida, com a ajuda do seu secretário Dr. João Luís Rodrigues, à explicação do
documento de trabalho sobre a Proposta de Estatutos da Associação Eco Parque do
Relvão. Acrescentou, ainda, tratar-se de um documento de trabalho aberto a sugestões e
à apreciação de todos para que lhe sejam introduzidas melhorias.-----------------------------Pela bancada de Outra Força Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP, Aurelina Conde
Andrade Rufino, mostrou satisfação em relação à visita, considera-a mais um passo para
o conhecimento geral que todos devem ter sobre o que se passa no Eco Parque do
Relvão. Congratula-se também por ver que já há empresas interessadas em fazer parte
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da Associação e sobre o documento apenas teceu algumas anotações que considera vir a
melhorá-lo.----------------------------------------------------------------------------------------------José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, considera que foi muito positiva a visita aos
equipamentos porque se verificou “in loco” como tudo funciona e que se trata de
equipamentos modernos, de tecnologia de ponta na área do tratamento dos resíduos,
recolha e reciclagem. Constata que num Concelho como o nosso e numa área tão
desertificada conseguiram-se instalar equipamentos, que de momento já estão a criar
empregos, pelo que é importante que todos tenham consciência desta nova realidade.
Sobre a Associação Eco Parque do Relvão aprecia-a como um novo instrumento que
permite ter acesso a projectos e verbas para criar novas infra-estruturas e novos
projectos no âmbito da tecnologia, inovação e investigação. Com respeito ao documento
de trabalho, para além de referir umas pequenas alterações, considera-o muito bem
elaborado.-----------------------------------------------------------------------------------------------Referindo que a visita foi muito produtiva, José Augusto Faustino Conceição Carrinho,
PS, destaca principalmente o da SISAV o qual classifica de “uma coisa fabulosa”. Deixa
a sugestão de que se façam visitas escolares e também com os representantes das
Assembleias de Freguesia, para que estes últimos transmitam à população o trabalho
que está a ser feito e se desmistifique a palavra “ lixo”, tão em voga hoje no nosso
Concelho. Quanto aos estatutos expôs algumas questões a esclarecer. Por fim saúda
todos por hoje existir na Chamusca um equipamento destes.------------------------------------Também Carlos José Pratas Silva, PS, referiu ter sido uma visita muito esclarecedora e
mencionou algumas questões a clarificar quanto à Associação.--------------------------------Pedro José Silva, CDU-PCP/PEV, valorizou a visita e concorda com o Senhor
Deputado José Augusto Faustino Conceição Carrinho em alargar as visitas a outros
eleitos. Sobre os estatutos está globalmente de acordo, havendo só uma ou outra
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terminologia a corrigir, salienta no entanto que a Câmara Municipal, devido ao papel
que teve sempre em todo o processo, deve ser o maior “peso” da Associação.---------------Também o Senhor Deputado Joaquim João Rosa Alcobia, PS, se mostrou muito
agradado com tudo o que viu, de facto o que ali está implantado é do mais moderno que
há, pelo que agradece ao Senhor Presidente da Câmara Municipal porque a ideia foi
excelente. Não deixa no entanto de recordar que, na sessão da Assembleia Municipal de
28 de Setembro de 2007, a sua bancada propôs que se desse luz verde ao Executivo
Camarário para que fosse feito o que hoje está a ser pedido, pelo que considera
estarmos atrasados um ano.---------------------------------------------------------------------------Pedro José Silva, CDU-PCP/PEV, esclarece há um ano o que se pretendia aprovar era
uma empresa e agora trata-se de uma Associação sem fins lucrativos, que salvaguarda
os interesses da população.--------------------------------------------------------------------------Joaquim João Rosa Alcobia, PS, reafirma que estamos um ano atrasados, pois se
tivéssemos dado o aval ao Executivo Camarário este não nos teria defraudado.-------------Aurelina Conde Andrade Rufino, Outra Força Melhor Futuro – PPD/PSD-CDS-PP,
esclarece que neste assunto a sua bancada há um ano opôs-se, embora sempre
acreditassem que a Câmara Municipal faz o melhor, não podiam, nem podem dar
cheques em branco. Considera que não houve perca de tempo, antes pelo contrário,
estudou-se, aperfeiçoou-se e trabalhou-se no melhor para o Concelho, hoje temos um
documento que corresponde ao que sempre defendemos, ou seja uma Associação sem
fins lucrativos mas com o objectivo de criar dinheiro e rentabilizar os espaços.-------------Vítor Manuel Toucinho Costa, CDU-PCP/PEV, intervêm porque pensa que os artigos
14º e 24º não estão bem definidos, considerando que no primeiro a proposta para
Presidente do Conselho Director deve ser feita pela Câmara Municipal, quanto ao artigo
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24º, que refere a alteração aos estatutos, chama a atenção de que como está, logo na
primeira assembleia ¾ dos associados podem mudar tudo.----------------------------------Tomando a palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal refere que o
documento é um projecto em execução, para o qual todas as opiniões contam e serão
analisadas de modo a criar um documento final melhor.-----------------------------------------Falando mais um pouco sobre a Associação e esclarecendo algumas dúvidas o Senhor
Presidente da Câmara Municipal pede, a todas as bancadas, que façam chegar até à
próxima quarta feira, por escrito, as suas sugestões e alertas para que possam estudar e
dar continuidade ao projecto.-------------------------------------------------------------------------José Joaquim Jesus Braz, CDU-PCP/PEV, refere que na última Assembleia Municipal
foi apresentada uma Plataforma de Entendimento, um documento claramente não
jurídico, mas estratégico com a pretensão de consensualizar todas as forças politicas
para este processo. Depois da sua apreciação, com o amadurecimento de ideias, reflexão
e ponderação dos pós e contras chegou-se aos estatutos, a Plataforma foi o embrião ou
núcleo dinamizador da futura Associação Eco Parque do Relvão. Pensa que ainda há
coisas a aperfeiçoar e a ponderar mas acredita que todos, de boa fé e por acreditarem
que é um projecto com futuro, viabilidade e credibilidade, irão aprofundar e estudar o
assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de finalizar os trabalhos o Senhor Presidente da Mesa agradeceu e mostrou a
seu agrado pelo interesse provado por todas as bancadas, desde o primeiro dia, na
concretização deste projecto. Refere que hoje com a ajuda de todos, com os seus
pareceres e alertas estamos prestes criar o documento definitivo, que defenda o
Concelho e o que pretendemos. Quanto à visita sente-se, pessoalmente, satisfeito pela
presença de quase todos os eleitos e pelo atenção evidenciado no local. Nada mais tendo
ocorrido o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrada a Sessão

Assembleia Municipal de Chamusca

Extraordinária desta Assembleia Municipal da qual se lavrou a presente Acta que,
conjuntamente com os Senhores Presidente da Mesa e Segundo Secretário, passo a
assinar.-------------------------------------------------------------------------------------------------José Joaquim Pardal Melão
Emídio José da Cruz Cegonho
Ana Cristina Frazão Costa

