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Ramiro Valadar vai doar senha de
presença da última Assembleia
Municipal
Novembro 6th, 2020

Onda Livre

Continua a polémica em torno da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Macedo de
Cavaleiros.
Ramiro Valadar, deputado da bancada do PSD, considera que a reunião não teve qualquer tipo de
utilidade e chegou mesmo a propôr doar a senha de presença de cada um à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros:

“Foi marcada uma assembleia extraordinária porque um deputado achou que
tinha um plano estratégico para o concelho. Quando chegámos à Assembleia,
apercebi-me que a Câmara Municipal já tinha três planos para o concelho.

Dada essa informação, pelo presidente da autarquia, achei que nós, ou seja,
todos os deputados presentes, não estávamos ali a fazer nada. Se a Câmara já
tem planos em andamento, tudo aquilo que se estivesse ali a falar, não contava
para nada.
Foi aí que fiz uma proposta de que o valor da senha desta sessão fosse doado
aos Bombeiros de Macedo, mas o que vim a reparar, no fim, foi que a maior
parte não estava de acordo. Aliás, o Dr. Acácio Espírito Santo pediu a palavra
para dizer que não concordava.”

No entanto, o deputado refere não ter visto vontade da maioria em aceitar ou debater a proposta, e
por isso, decidiu retirá-la:

“Eu recuei com a proposta porque não vi ninguém disponível para seguir em
frente. Estamos a ser pagos com dinheiros públicos e nós não fomos ali a fazer
nada. Achava por bem, já que os Bombeiros estão a passar dificuldades e
precisam de uma ambulância, se todos nós doássemos a senha, já seria uma
ajuda.
Alguns saíram da sala, outros não aceitaram e por isso eu vou fazer aqui que
propus e quando receber entregar aos Bombeiros. Sei que alguns colegas o vão
fazer também.”
Contactado, o presidente da Assembleia, Camilo Morais refere que “a Assembleia não pode decidir
sobre esses assuntos, pois passam por uma decisão pessoal de cada um, não podendo, a mesma,
intervir com os direitos e escolhas pessoais dos deputados.”
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