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sessÃo ExrRAoRorttÁRte DA ASSEMBLETA MUNrcrpAL, REALTzADA EM

DOZE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

-- Aos doze de julho de dois mil e vinte e dois reuniu a Assembleia Municipal do Funchal,

pelas catoze horas e trinta e cinco minutos, no Edifício dos Paços do Concelho, sob a

Presidência de José Luís Nunes, estando aÍnda presentes Robefto Paulo Ferreira Vieira,

Deputado lndependente, e Luísa lsabel Henriques Gouveia como Primeiro e Segunda

Secretários, bem como os seguintes Deputados Municipais:------

-- Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente - Alexandre Miguel Carvalho da Silva

(PPD/PSD), Alexandrina Liliana Marinho Alves (PPD/PSD), Bruno MiguelVelosa de Freitas

Pimenta Macedo (PPD/PSD), Daniel Almeida Meneses (PPD/PSD), Fabíola Maria de

Sousa Pereira (CDS-PP), Francisco llídio Rebolo de Castro (PPD/PSD), Gonçalo Nuno

Pimenta Camacho (CDS-PP), Jéssica José Ferreira Faria (PPD/PSD), João Paulo Pereira

Marques (PPD/PSD), Luís Miguel Moura de Sousa (PPD/PSD), ManuelAntonio M.M. Sousa

Filipe (PPD/PSD), Marco Antonio Nunes Dias (PPD/PSD), Marco Aurelio da Mata Pereira

(PPD/PSD), Marco Paulo Teixeira Gonçalves (PPDIPSD), Maria ldalina Fernandes da Silva

(PPD/PSD), Pedro José Jardim Gomes (PPD/PSD), Pedro Manuel Nóbrega dos Santos

Freitas Araújo (PPD/PSD), Raquel João Martins da Silva (PPD/PSD), Ricardo Nuno

Pestana Abreu (CDS-PP), Tiago Filipe Teixeira Andrade Rodrigues (PPD/PSD), Tiago

Miguel R. Ferreira de Freitas (PPD/PSD) e Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte

Soares Coelho (PPD/PSD).

--- Grupo Municipal do PS - Andreia Drumond Caetano, Guido Marcelino Mendonça

Gomes, José Gabriel Pereira de Oliveira, Tânia Sofia A. G. Caetano, Manuel Pedro Calaça

Vieira, Maria lsabelde Ponte Garcês, Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, Miguel

Sergio Camacho Silva Gouveia, Sérgio Juvenal Jesus Abreu, William Joel dos Santos
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-- Grupo Municipal do BE - EgídÍo Paulo Caires Fernandes, Maria José Santos Gouveia

e Paulo Sergio Freitas Sousa.

-- Deputado Municipal Unico Representante do PAN - Joaquim José Batalha de Sousa.

-- Deputado Municipal Único Representante do MPT - Valter Freitas Rodrigues.

--- Deputado Municipal Único Representante do CDU-PCPTPEV- Herlanda María

Gouveia Amado

-- Mais se verificou a presença do Senhor Presidente da Câmara, Pedro Amaro de

Bettencourt Calado, da Senhora Vice-presidente Maria Cristina Andrade Pedra Costa e dos

Senhores (as) Vereadores (as) Bruno Miguel Camacho Pereira, Amílcar Xavier Caires

Nunes, lsabel Cristina Pereira da Costa Rodrigues, João José Nascimento Rodrigues,

Micaela Gomes Camacho, Nádia Micaela Gomes Coelho, Vítor Hugo Rodrigues de Jesus

e Amílcar Xavier Caires Nunes.

-- Esteve também presente a funcionária da autarquia Nélia Maria Jardim dos Santos

Gonçalves, Assistente Técnica, designada para elaborar as atas das sessões da

Assembleia Municipal

-- Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal,

abriu a sessão, dando conhecimento do seguinte expediente

L PEDTDOS DE SUBST|TU|çÃO

1.1. Fábio Dinarte Fernandes Costa Bastos, deputado municipal eleito pela Coligação

Funchal Sempre à Frente, indicado pelo PPD/PSD, comunicou a sua ausência, sendo

substituído por António Luís Abreu Figueirôa.

1.2. Rubina Vanessa Silva Rebelo, deputada municipal eleita pela Coligação Confiança,

indicada pelo PDR, comunicou a sua ausência, sendo substituída por José Rodolfo Sousa

Alves.

1.3. Luísa Maria Soeiro Marinho Antunes Paolinelli, deputada municipal eleita pela
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Coligação Confiança, indicada pelo PS, comunicou a sua ausência, sendo substítuída por

Tânia Sofia Andrade Gonçalves Caetano.----------

2. AUSÊNCn DE VEREADORES(AS):

2.1. A Senhora Vereadora Cláudia SoÍia Frazão Dias Ferreira, comunicou a sua

ausência, sendo substituída por Amílcar Xavier Caires Nunes.

2.2. O Senhor Vereador Ruben Dinarte Silva Abreu, comunicou a sua ausência.-

3. CONVITES:-------

3.1. O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, enviou um convite para o dia do

Municípío que se realizou no dia 2410612022.

3.2. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, enviou um convite para o dia do

Município que se realizou no dia 2610612022.

4. PEDTDOS DE TNTERVENçÃO:

4.1. A Senhora Deputada Municipal da Herlanda Amado, da CDU, enviou um pedido de

esclarecimento sobre a rotura da rede municipal de água potável- Maria Beatriz da Silva.

--- O Senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento e colocou à votação, o

requerimento apresentado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, para

a integração da Proposta de Deliberação - Alterações ao Regulamento de "Apoio à

Natalidade e à Família", como último ponto da ordem de trabalhos, sendo a sua integração

aprovada por unanimidade

- DECLARAçÃO DE VOTO:

--- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Gaetano, do PS, declarou que é

de todo o interesse que aquela alteração ao Regulamento à Natalidade seja e votado.

Contudo, alertou para o facto de não terem conhecimento se na reunião de Câmara a ata

foi aprovada em minuta, para que aquele ponto produza efeitos. Pois embora seja um
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--- O Senhor Presidente da Assembleia, esclareceu que foi informado pelo Senhor

Presidente da Câmara, que a ata está a ser elaborada para aprovação na próxima reunião.

-- A Senhora Deputada Municipal Andreia Drumond Caetano, do PS, sugeriu que

aquando da aprovação da ata, seja com efeitos retroativos para que a apreciação e votação

naquela ordem de trabalhos, não fique ferido de ilegalidade.--:---

------PERIODO DA ORDEM DO

-- Dada a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentar:---.-------

- Ponto Um - Atribuição da Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro, à Companhia de

Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF), ao abrigo da Secção lll do Regulamento de

Medalhas Municipais e do artigo 10o do citado diploma, conjugado com o disposto na al.

ccc), do no 1 , do art.o 33o da Lei no 7512013, de 12109.

- Ponto Dois - Atribuição da Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro, à Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (AHBVM), ao abrigo da Secção lll do

Regulamento de Medalhas Municipais e do artigo 10o do citado diploma, conjugado com o

disposto na al. ccc), do no 1, do art.o 33o da Lei no 7512013, de 12109

- Ponto Três - Atribuição da Medalha de Mérito Municipal- Grau ouro, a Maria de Lourdes

Bettencourt de Castro, ao abrigo da Secção lll do Regulamento de Medalhas Municipais e

do artigo í0o do citado diploma, conjugado com o disposto na al. ccc), do no 1, do art.o 33o

da Lei no 7512013, de 12109

- Ponto Quatro - Atribuição da Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro, a Juvenal

Ventura Garcês, ao abrigo da Secção lll do Regulamento de Medalhas Municipais e do

artigo 10o do citado diploma, conjugado com o disposto na al. ccc), do no 1, do art.o 33o da

Lei no 7512013, de 12109

- Ponto Cinco - atribuição da Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro, ao Engenheiro

Gonçalo Nuno Malheiro de Araújo, ao abrigo da Secção lll do Regulamento de Medalhas

4



Ì
L. L)

Municipais e do artigo 10o do citado diploma, conjugado com o disposto na al. ccc), do no

1, do art.o 33o da Lei no 7512013, de 12109

- Ponto Seis - Atribuição da Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro, à Delegação da

Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, ao abrigo da Secção lll do Regulamento de

Medalhas Municipais e do artigo 10o do citado diploma, conjugado com o disposto na al.

ccc), do no 1 , do art.o 33o da Lei no 7512013, de 12109

Disse que sucintamente a razão da atribuição daquelas Medalhas de Mérito Municipal às

entidades acima referidas, está apresentada e explanada nos respetivos dossiers.

Depois, deu razão à interpelação da Senhora Deputada Municipal Andreia Caetano,

sobre a Alteração ao Regulamento à Natalidade, e disse que irão fazer essa correção

internamente, agradecendo desde logo a compreensão de todos na aprovação dessa

Alteração

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto um - Atribuição da

Medalha de Mérito Municipal- Grau Ouro, à Companhia de Bombeiros Sapadores do

Funchal (CBSF), ao abrigo da Secção lll do Regulamento de Medalhas Municipais e

do artigo í0o do citado diploma, conjugado com o disposto na al. ccc), do no 1, do

art.o 33o da Lei no 7512A13, de 12109, sendo aprovado por unanimidade com trinta e nove

votos a favor, sendo vinte e quatro votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove

votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT e um voto da CDU. ----
DECLARAçÃO Oe VOTO:

-- O Senhor Deputado Municipal, Valter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou que o

Partido da Terra não se esquece dos Bombeiros Sapadores, e frisou que em boa hora estão

a receber uma medalha, mas que também gostariam de ver a regularização das suas

carretras.

-- Continuando as votações o Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação: ---
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- Ponto Dois - Atribuição da Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro, à Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (AHBVM), ao abrigo da Secção lll do

Regulamento de Medalhas Munícipais e do artigo 10o do citado diploma, conjugado com o disposto

na al. ccc), do no 1, do art.o 33o da Lei no 7512013, de 12109, aprovado por unanimidade com

quarenta votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente,

nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT e um voto da CDU.

- Ponto Três - Atribuição da Medalha de Mérito Municipal - Grau ouro, a Maria de

Lourdes Bettencourt de Gastro, ao abrigo da Secção lll do Regulamento de Medalhas

Municipais e do artigo 10o do citado diploma, conjugado com o disposto na al. ccc), do no

1, do art.o 33o da Lei no 7512013, de 12109, aprovado por unanimidade com quarenta votos

a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do

PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT e um voto da CDU.

DECLARAçÃO Oe VOTO:

-- A Senhora Deputada da Assembleia Municipal, Andreia Drumond Gaetano, do PS,

declarou: "Gostaríamos de realçar a oportunidade e importância de todas as medalhas

agora propostas atribuir, com as quais concordamos, e relativamente à Lurdes Castro referir

que é uma artista de renome internacional e é um orgulho saber que é madeirense, que

sempre amou a sua terra, apesar de ter vivido e desenvolvido a sua carreira pelo mundo.

Se as honras devem ser dadas em vida, também é um facto que se está sempre a tempo

de homenageare reconhecero valorde uma artista que soube vivercom humildade, apesar

de todo o seu enorme talento

Ainda em sua vida, em outubro de 2021, o anterior executivo municipal homenageou-a,

criando um camarim do TMBD com o seu nome, imortalizando-a nas paredes desta casa

da cultura madeirense. Foi uma maneira de recordar a apresentação do seu "Teatro de
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O Partido Socialista só pode mesmo votar favoravelmente esta proposta, reconhecendo o

ta lento desta a rtísta mad eirenss. "-----------

Qualquer uma das medalhas propostas aqui pelo executivo com as quais concordamos e

louvamos, relativamente à Lurdes de Castro gostaríamos de nesta declaração de voto

realçar a artista de renome internacional que foi um orgulho saber que é madeirense e que

amou a sua terra apesar de ver vivido e desenvolvido a sua carreira pelo mundo. Foi uma

artista de grande relevo e que deixou sem sombra de dúvida a sua marca e o enorme

impacto na sociedade madeirense e em especialaqui no Funchal. Se as honras devem ser

dadas em vida também é um facto que se estar sempre a homenagear e reconhecer o valor

de uma artista que soube viver com humildade apesar de todo o seu enorme talento. Ainda

em sua vida em outubro de dois mil e vinte e um a anterior equipa do executivo

homenageou-a criando um camarim no Teatro Municipal Baltazar Dias com o seu nome

imortalizando-a nas paredes desta casa da cultura madeirense. Foi uma maneira de

recordar a apresentação do seu Teatro de Sombras da década de sessenta e setenta do

século vinte. O partido socialista só podia mesmo votar favoravelmente esta proposta

reconhecendo o talento desta a rtista madei rensg. " ----------

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Quatro - Atribuição

da Medalha de Mérito Municipal- Grau Ouro, a Juvenal Ventura Garcês, ao abrigo da

Secção lll do Regulamento de Medalhas Municipais e do artigo 10o do citado diploma,

conjugado com o disposto na al. ccc), do no 1 , do art.o 33o da Lei no 7512013, de 12109, que

foi aprovado por unanimidade com quarenta votos a favor, sendo vinte e cinco votos da

Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN,

um voto do MPT e um voto da CDU.-

DECLARAçÃO Oe VOTO:

--- A Senhora Deputada Municipal, Maria lsabel de Ponte Garcês, do PS, declarou
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"Juvenal Garcês começou a sua carreira no Teatro como ator tendo trabalhado com muitos

atores e encenadores de renome nacional. Contudo, e só apenas depois da morte de

Magno Viegas quando este assumiu a direção artística da companhia de Teatro do Chiado,

em 1986, é que passou a ser o encenador principal e mostrou os seus extraordinários dotes

como encenador. Madeirense por nascimento, acabou os seus dias na terra que o viu

nascer. E já em 2020 a Câmara Municipaldo Funchal, através do Teatro Municipal Ballazar

Dias, encetou negociações para receber a sua biblioteca pessoal para ficar ao dispor da

população numa das salas do teatro, que se espera que venha a receber o seu nome, como

forma de imortalizar o seu talento e visão irreverente da arte e do mundo. Mais uma vez o

Partido Socialista só pode mesmo votar favoravelmente esta proposta reconhecendo o

ta le nto deste a rtista madei rense. "-----------

-- Colocados à votação pelo Senhor Presidente da Assembleia:

- O Ponto Cinco - Atribuição da Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro, ao

Engenheiro Gonçalo Nuno Malheiro de Araújo, ao abrigo da Secção lll do Regulamento

de Medalhas Municipais e do artigo 10o do citado diploma, conjugado com o disposto na al.

ccc), do no 1, do art.o 33o da Lei no 7512013, de 12109, foi aprovado por unanimidade, com

trinta e nove votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à

Frente, nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN e um voto do MPT. A deputada

municipalda CDU ausentou-se da sala durante a votação

- O Ponto Seis - Atribuição da Medalha de Mérito Municipal- Grau Ouro, à Delegação

da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, ao abrigo da Secção lll do Regulamento de

Medalhas Municipais e do artigo 10o do citado diploma, conjugado com o disposto na al.

ccc), do no 1, do art.o 33o da Lei no 7512013, de 1 2109,toi aprovado por unanimidade, com

quarenta votos a favor, sendo vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente,

nove votos do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT e um voto da CDU.
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-- O Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara

Municipal do Funchal, para apresentar o Ponto Sete: lntegração da Proposta de

Deliberação - Alterações ao Regulamento de "Apoio à Natalidade e à Família", ao

abrigo da alínea b) do no 3 do aÉigo 260, do Regimento da Assembleia Municipal, que

começou por explicar que para além de terem feito a Proposta de Alteração do

Regulamento, também pretendem aumentar em cerca de trinta por cento o valor que era

atribuído no apoio à compra de materiale de livros escolares, que passa de cem euros para

cento e trinta euros.------

Corrigiram a majoração de dez por cento atribuída a todos os agregados monoparentais

estiverem também em contexto de violência doméstica, criando ainda urna linha específica

para os mesmos.

Depois reforçou que o facto de prontamente terem trazido aquela Proposta para aquela

sessão da Assembleia Municipal, após a aprovação em reunião de Câmara do passado dia

sete, prende-se com a urgência da sua aplicação, atendendo que as famílias já estão a

tazer a aquisição dos materiais escolares. Assim, após a sua publicação na segunda série

do Diário da República, irão colocá-la em prática, com efeitos retroativos a quatro de julho

de dois mil e vinte e dois

Também reforçou que acataram a instrução que anteriormente lhes foi dada e que vão

tentar no futuro evitar aquelas situações, embora, acima desse formalismo, estão os

interesses e a salvaguarda das carências sociais das famílias.-----------

- TNTERVENçOES

-- A Senhora Deputada Municipal, Andreia Drumond Caetano, do PS, manifestou que

enviou uma Proposta de Alteração à Proposta apresentada, que se prende com o no 2 do

Artigo 21 e com o Artigo 23-A, a qualfoi apresentada pela Senhora Deputada Municipal,

Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do PS:---
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- n1o - O Grupo Municipal do Partido Socialista irá associar-se à aprovação das alterações

ao Regulamento da Natalídade e da Família. Contudo, vamos propor duas alterações que

consideramos pertinentes e que esperamos que também considerem

Vou abordar a Primeira: Este apoio foi criado em outubro de 2015 e, desde o início, teve

por objetivo apoiar a população mais carenciada e contribuir paía a melhoria da qualidade

de vida das famílias e das crianças.--

Com os apoios nele contidos, tenta ajudar-se a combateralguma desigualdade social, tenta

apoiar-se a natalidade que todos reconhecemos ser um problema grave a nível regional ou

nacional, e tentam igualmente implementar-se alguns dos direitos das crianças que ainda

estão por cumprir. A educação é um destes direitos e sabe-se que ela é essencial para que

as famílias mais vulneráveis consigam começar a sair da situação de pobreza em que

vivem. E sabemos também que populações mais qualificadas contribuem para um melhor

e maÍor desenvolvimento das comunidades.

Não é por acaso que a educação é equiparada ao elevador social que contribui para que

as famílias saiam das situações de pobreza em que vivem há várias gerações. Falo deste

aspeto da pobreza intencionalmente. Porque a Madeira é a região do País com o maior

Índice de risco de pobreza. E, curiosamente, e também a única região do País em que as

famílias continuam a ter de pagar pelos manuais escolares, numa clara situação de

desigualdade com o resto do país.

Não fosse o anterior executivo da Coligação Confiança, apoiada pelo Partido Socialista,

começar a combater esta tremenda desigualdade desde 2015 e as famílias da maioria dos

jovens do Funchalteriam de pagar pelos manuais escolares necessários para o seu plano

de estudos.

Felizmente que em 201812019, o GR seguiu o nosso exemplo e decidiu implementar um

programa graduale lento de manuais digitais que só dentro de, talvez, 4 ou 5 anos abranja
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a maioria das turmas dos diversos anos de escolaridade. Atualmente ainda há muitos

alunos e alunas completamente fora desse programa.

Registo outro fator positivo decorrente da postura do executivo do Funchal: para além do

GR, também muitos outros municípios da RAM passaram a apoiar com manuais escolares

os jovens dos seus concelhos. E isso foi muito bom

Fizemos uma simulação de aquisição de manuais do ciclo de estudos do secundário numa

livraria conhecida e concluímos o seguinte:------

o Tanto para um curso de ciências, como para um da área das humanidades, as

famílias terão de gastar entre 250 e 280€, só para adquirir os manuais escolares dos

seus filhos. Não estamos afalar de material escolar.

Nesse sentido, a primeira proposta de alteração do Partido Socialista. Propomos que o

valor do apoio seja de 240C.

É um investimento que as famílias agradecerão, pois sabemos que as consequências da

guerra na Ucrânia têm feito disparar os preços de todos os bens essenciais para uma

melhor qualidade de vida. E a função da política é essa mesmo: investir nas famílias do

Funchal, sabendo que a aposta terá reflexos positivos a longo prazo. E a política serve para

isso mesmo. Para perspetivar o futuro

Nesse sentido, propomos que o no 2 do artigo 21 do anexo ll passe a conter o valor de

240€., em vez de 130€, mantendo-se todo o texto igual ao que veio a esta reunião.--

20-Asegundaalteraçãoquepropomostemavercomoaditamentoeoart.o23-A,oque

diz respeito à majoração de 10o/o para diversos casos. O que nós propomos que seja

alterado é o que está contido na alínea b)

"b) Agregados familiares monoparentais, sinalizados num contexto de violência

É um facto que as famílias monoparentais são das que mais sentem a pobreza. Contudo,
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no que diz respeito à violência doméstica, sabemos que é um fenómeno absolutamente

devastador para todas as famílias no seio das quais tal acontece, havendo disrupções que

influenciam negativamente o equilíbrio financeiro do agregado familiar, seja ele

monoparental ou não. E há muitos casos de casais que não se divorciaram e cujo historial

de violência doméstica está devidamente registado e instruído nas autoridades

competentes. Por isso, o que propomos é que, no Art.o 23-A, no 1, b), onde se lê:------
"b) Agregados familiares monoparentais, sinalizados num contexto de violência doméstica;"

Se passe a ler: "agregados familiares, sinalizados num contexto de violência doméstica."

(eliminando-se "monoparentais")

Esperamos que concordem connosco e estamos disponíveis para quaisquer questões."---

-- O Senhor Deputado Municipal Gonçalo Nuno Pimenta Camacho, da Coligação

Funchal Sempre à Frente, sobre a proposta agora apresentada considerou-a demagógica

porque a Senhora Deputada Municipal Madalena Nunes, enquanto deteve durante anos o

pelouro social nunca apresentou naquela Assembleia Municipal uma alteração monetária

para aquele apoio, aproveitando agora como oposição para propor um acréscimo

substancial aos trinta por cento proposto pelo atual Executivo camarário

-- O Senhor Deputado Municipal Valter Freitas Rodrigues, do MPT, transmitiu que o

Partido da Terra não pode permitir que os alunos sejam prejudicados com guerras internas

de partidos políticos que se sobrepõem aos interesses dos funchalenses, e que também

irão propor na próxima sessão da Assembleia, que os transportes públicos sejam gratuitos

a todos os estudantes a fim de estimular o uso dos mesmos e mitigar as famílias com mais

um encargo.-----------

-- O Senhor Presidente da Gâmara relembrou ao Senhor Deputado do MPT que o

Governo Regional já atribui passes gratuitos a todas as crianças até aos doze anos e

reduziu o valor dos passes sociais.--
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PEDTDO DE TNTERVENÇAO:

-- A Senhora Deputada Municipal Herlanda Maria Gouveia Amado, da CDU, disse que

aquela proposta apresentada pela Vereação surge em boa hora, porque todas as mais

valias que são feitas para evitar que as famílias tenham encargos adicionais no que diz

respeito aos manuais escolares e ao material escolar, são bem-recebidas para garantir que

a educação seja cadavez mais gratuita e acessível a todos. Tal como, também não deixa

de ser pertinente a proposta apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Socialista,

porque há um conjunto de outros encargos com os estudantes, que também têm de ser

tidos em conta.

Depois questionou o Senhor Deputado Municipal Gonçalo Pimenta, se tem a mesma

preocupação financeira em relação às obras da anterior Vereação que têm sido desfeitas.

PEDTDO DE TNTERVENÇÃO:

-- O Senhor Deputado Municipal Sérgio Juvenal Nunes Abreu, do PS, recordou e

congratulou-se por em dois mil e quinze, terem sido os pioneiros na implementação dos

manuais escolares e na criação das bolsas de estudo aos estudantes universitários.

Contudo, na sua opinião pessoal esperava que o atual Presidente da Câmara, através da

sua influência e tendo o respetivo apoio do Govemo Regional, assumisse a distribuição dos

manuais escolares gratuitos.

Portanto, no momento da atual conjuntura económica, crê que é importante aprovarem

aquele aumento, que irá de acordo à realidade económica que as famílias vivem na Região

Autónoma da Madeira e principalmente no Funchal.

PEDTDO DE TNTERVENÇAO:

-- O Senhor Deputado MunicipalValter Freitas Rodrigues, do MPT, deixou um desafio

ao Senhor Presidente da Câmara para fomentar o transporte público gratuito até aos vinte

e cinco anos, para que também sejam incluídos os estudantes universitários.
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PEDTDO DE TNTERVENÇAO:

-- O Senhor Deputado Municipal Tiago Miguel Reis Ferreira de Freitas, Presidente da

Junta de freguesia de São Gonçalo, da Coligação Funchal Sempre à Frente, disse

estar um pouco expectado com o que tem escutado por parte do Partido Socialista, porque

a proposta da Câmara é de aumentar a verba de apoio e não de a manter. Como tal,

considera que o Partido Socialista tem moralmente a obrigatoriedade de a aprovar pois,

embora não seja o valor que propuseram, já constitui um aumento benéfico

Depois, sobre o esbanjamento de verbas ao ser desmanchado aquilo que foi feito no

passado, deixou a nota de que essa obra que foi desmanchada, contribui para que as

crianças cheguem mais cedo à escola, o que em sua opinião, é um apoio indireto à

comunidade escolar

PEDTDO DE TNTERVENÇÃO:

--O Senhor Deputado Municipal Joaquim José Batalha de Sousa, do PAN, disse em

primeiro lugar que o PAN saúda a disponibilidade da Câmara Municipal do Funchal por

incrementar o apoio às famílias, pois trinta por cento a mais é uma mais. Todavia,

consideram que os apoios à educação não são despesa, mas sim um investimento e que

os materiais escolares fossem disponibilizados gratuitamente às famílias em todos os ciclos

de ensino. Relativamente aos transportes, recordou que há pouco tempo lutavam para que

os estudantes que estão no Continente, tivessem acesso ao passe sub 23, e que é bom

que as crianças até aos doze anos tenham os transportes gratuitos, mas é melhor ainda,

que hoje a escolaridade não termine, como terminava em mil novecentos e noventa e cinco

e noventa e seis, no segundo ciclo e vá até ao décimo segundo ano de escolaridade. Por

outro lado, considera que seria ótimo que a alimentação escolar fosse melhorada no caso

do primeiro ciclo. Assim como, seria importante que fossem criadas condições a todas as

crianças, para que pudessem ter efetivamente esse elevador social que é a educação. ----
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PEDTDO DE TNTERVENÇAO:

-- A Senhora Deputada Municipal Madalena Nunes Caetano Sacramento Nunes, do

PS, disse que o que estão a propor é que o valor que já não é investido nos manuais

escolares de quinto, sexto, sétimo e, no corrente ano, de oitavo, porque é o programa

gradual que em dois mil e dezoito o Governo Regional começou a fazer, transite para o

secundário

PEDTDO DE TNTERVENÇAO:

-- O Senhor Deputado Municipal, João Paulo Pereira Marques, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, transmitiu que julgava que a Senhora Deputada MunicÍpal Madalena

Nunes, iria explicar o que é que se passou nos últimos dez dias, porque na última reunião

de Câmara a Coligação Confiança apresentou uma proposta de alteração àquele

Regulamento para um apoio no valor de duzentos euros, e agora o grupo municipal do

Partido Socialista aumentou para duzentos e quarenta euros.

Depois referindo-se à intervenção do Senhor Deputado Municipal SérgÍo Abreu, que

referenciou que se não fosse a Coligação Confiança, o que seria das famílias do Funchal,

disse que se as famílias funchalenses dependessem exclusivamente daquela Coligação

não havia apoios, não havia aumento e tudo estaria como estava quando ali chegararn. --
Assim, da mesma forma que o Senhor Deputado Municipal Sérgio Abreu e a Senhora

Municipal Deputada Madalena Nunes evoluíram da proposta apresentada pela Coligação

Confiança, espera que também evoluam no sentido de voto, ao contrário da Coligação

Confiança, e que aprovem aquele aumento dos apoios sociais porque os funchalenses

ficar-lhes-ão muito gratos

DEFESA DE HONRA:

-- O Senhor Vereador Miguel Sérgio da Silva Gouveia, do PS, repondo uma incorreção

proferida pelo Senhor Deputado Municipal João Paulo Marques, defendeu que a Coligação
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Confiança votou favoravelmente a Proposta de Deliberação - Alterações ao Regulamento

de "Apoio à Natalidade e à Família", em sede de reunião de Câmara, apesar de a proposta

de alteração apresentada por aquela Coligação ter sido chumbada pela maioria PSD/CDS.

-- O Senhor Presidente da Assembleia não deu a palavra à Senhora Deputada Andreia

Caetano, do PS, por já terem esgotado o seu tempo de intervenção, E que apesar do

Senhor Deputado Municipal Egídio Fernandes, do BE, ter cedido tempo do seu grupo

municipal, como acontecia no anterior mandato, a Mesa considerou que isso seria abrir um

precedente. Contudo, numa Conferência de Líderes poderão ponderar essa circunstância.

PEDTDO DE TNTERVENÇÃO:

-- O Senhor Deputado Municipal Egídio Paulo Caires Fernandes, do BE, começou por

referir que na ausência de tempo por parte da bancada municipal do Partido Socialista,

cederam tempo da sua bancada, porque estavam interessados em perceber o dirimir dos

argumentos e as posições das diferentes partes, para formalizarem, ou não, a intervenção

da sua bancada.

Sobre a Proposta em questão votarão favoravelmente por a consideram pertinente.

Contudo, se a mesma não for aprovada, acompanharão a Proposta do Executivo porque é

uma majoração em prol daquilo que são as dificuldades das famílias no inicio do ano letivo.

--- O Senhor Presidente da Assembleia dirigindo-se ao Senhor Deputado Municipal

Egídio Fernandes, disse que a Mesa nunca teve qualquer intenção de cortar a palavra a

ninguém. Logo, toda a gente tem direito a falar dentro da democracia que e feita naquela

sala, tendo o Partido Socialista utilizado o seu tempo

-- O Senhor Presidente da Assembleia com a anuência do Senhor Presidente da Câmara

deu a palavra ao Senhor Vereador Bruno Miguel Camacho Pereira, que observou que é

necessário ter rigor quando e dito que as famílias estão desprotegidas da proteção social

escolar, porque desde que há democracia, as famílias menos abonadas estão protegidas
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LÚ,

dentro das regras da Ação Social Escolar, desde a pré-escolar até ao secundário.------

-- O Senhor Deputado Municipal, João Paulo Pereira Marques, da Coligação Funchal

Sempre à Frente, começou por referir que embora tenham a indicação, num documento

com o cabeçalho Coligação Confiança, que a Vereação teria votado contra essa proposta,

confiam no que disse a pessoa que exerceu esse voto, ficando essa correção feita se

efetivamente votaram a favor. Também manifestou que não sabia que tinha a capacidade

de ofender a honra do Senhor Vereador Miguel Gouveia, por isso lamento tê-lo Íeito.

Contudo, viu a notícia que sucedeu essa reunião, onde o Senhor Vereador proferiu que a

Câmara teria feito um malabarismo político que retira manuais gratuitos aos funchalenses,

induzindo as pessoas em erro, precisamente aquilo para o qual o Senhor Vereador Bruno

Pereira acabou de alertar.

-- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta de Alteração,

apresentada pelo PS, à Proposta de Delíberação - Alterações ao Regulamento de Apoio à

Natalidade e à Família, nomeadamente

- O no 2 do Artigo 21o - Ensino Secundário: apoio até ao valor ano/aluno €240,00, não

foi aprovado com vinte e cinco votos contra da Coligação Funchalsempre à Frente, quinze

votos a favor, sendo nove do PS, três votos do BE, um voto do PAN, um voto do MPT e um

voto da CDU.

- A al. b) do no I do Artigo 23o-A: Agregados familiares, sinalizados num contexto de

violência doméstica, foi aprovada por unanimidade, com quarenta votos a favor, sendo

vinte e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do

BE, um voto do PAN, um voto do MPT e um voto da CDU.

DECLARAçÃO Oe VOTO:

-- A Senhora Deputada Municipal Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes, do

PS, declarou: "O Partido Socialista lamenta que a coligação do PSD/CDS tenha reprovado
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a proposta do Partido Socialista de aumentar para 240€ o apoío aos alunos do ensino

secundário com o argumento de que o valor orçamental aumentará exponencialmente. Tal

não corresponde à verdade, pois a Câmara Municipal do Funchal, neste mornento, já não

tem qualquer despesa com os manuais escolares do 5o, 6o, 7o e 8o anos, podendo canalizar

essa verba para o ensino secundário. Fica então provado que o Funchal Sempre à Frente

deixa os Funchalenses para trás, apostando na desigualdade dos funchalenses em relação

a quem estudo no todo nacional. De lembrar ainda que esta proposta de alteração trazida

pelo executivo camarário só surgiu, porque a vereação da Confiança, apoiada pelo Partido

Socialista, fez em sede de reunião de câmara uma proposta de regulamento de manuais

escolares gratuitos para o ensino secundário que o executívo PSD/CDS reprovou."

DECLARAçÃO DE VOTO:

-- O Senhor Deputado Municipal, Valter Freitas Rodrigues, do MPT, declarou que no

repor da honestidade, estava na hora de dar um presente aos funchalenses, então oferecer

os tais manuais e o resto do material escolar tanto que os funchalenses precisam. lsso era

de louvar da sua parte e da sua Vereação. Uma coisa muito boa.

---- O Senhor Presidente da Assembleia colocou à votação o Ponto Sete - Proposta de

Deliberação - Alteração ao Regulamento de "Apoio à Natalidade e à Família", de

acordo com o disposto na alínea K do no Í do art.o 33o, conjugada com a alínea g), do

n" í do art.o 25 do Anexo I da Lei no 7512013, de 12 de Setembro, do Regimento da

Assembleia Municipal do Funchal, com as alterações introduzidas na al. b) do no Í do

Artigo 23o-A, sendo aprovado por unanimidade, com quarenta votos a favor, sendo vinte

e cinco votos da Coligação Funchal Sempre à Frente, nove votos do PS, três votos do BE,

um voto do PAN, um voto do MPT e um voto da CDU.

-- Nada mais havendo a tratar nesta reunião, sendo dezasseis horas e vinte e oito minutos,

o Senhor Presidente da Assembleia deu-a por encerrada
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-.. Esta ata foi aprovada em minuta para que os pontos discutidos pudessem produzir

efeitos imediatos

-- E de tudo para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, achada conforme

e subscrita vai ser devidamente assi

-- O Presidente da Assembleia,

-- O Primeiro Secretário, 7ã1" â, /t /í,,u, n .ú' u -,

-- A Segunda Secretária,
/ lr,r,tu 1-; rg Po**'-,,zslôoi rwri.,,

-- Nélia Maria Jardim dos santos Gonçatves, Assistent" ,u.n'.",t lüí lf,c^ 
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