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Pedro Granja
Texto e foto

CIDADANIA Última assembleia participativa decorreu no IPCA

Formalizadas mais de 50 propostas

Terminou, dia 30, o pra-
zo para apresentação de
propostas para o Orça-
mento Participativo da
Câmara, o primeiro diri-
gido a toda a população
e que contou com a for-
malização de mais de
meia centena de projec-
tos.
Agora, até dia 14 de De-
zembro, os serviços da
Câmara vão analisar a
conformidade das pro-
postas com o regulamen-
to, informando, de segui-
da, os proponentes sobre
a decisão de aceitação ou
exclusão das mesmas.
Depois, as contestações
às exclusões decorrerão
até 18 de Dezembro, e
até 22 a decisão final so-

bre os projectos que vão
a votação.
Entretanto, para poder
votar, terá de fazê-lo ins-
crevendo-se no site
https:/ /part ic ipe.cm-
barcelos.pt, até 31 de Ja-
neiro. A divulgação da lis-
ta final será a 6 de Janei-
ro e o período de vota-
ção de 7 a 21 de Feverei-
ro.
O Orçamento Participati-
vo tem um valor global de
500 mil euros, 50 mil eu-
ros para cada proposta
das dez áreas temáticas
(valores com IVA incluí-
do).
O Barcelos Popular foi o
único órgão de comuni-
cação social que acompa-
nhou e noticiou as as-
sembleias participativas,
que decorreram nos Pa-
ços do Concelho da Câ-
mara; Juntas de Durrães,
Pedra Furada, Fragoso,

Tamel S. Veríssimo, Casa
da Nazaré, em Carape-
ços, e no IPCA.
Nesta última, que decor-
reu dia 28, foi muito re-

duzida a participação das
pessoas. Os alunos, em
época de exames, não
compareceram. Das pro-
postas apresentadas, des-

taque para a de uma téc-
nica do GASC, que falou
na necessidade de se ad-
quirir uma carrinha com
refrigeração, para se po-

der fazer a recolha de ali-
mentos nas grandes su-
perfícies comerciais, que,
perto do fim do prazo de
validade, podem, ainda,
ser encaminhados para
famílias pobres.
Outra ideia foi a da im-
plementação de um ser-
viço local para prevenção
de suicídios ou uma inter-
venção especializada jun-
to das crianças vítimas de
violência doméstica.
Manuel Mota, coordena-
dor do Orçamento Parti-
cipativo, destacou algu-
mas das propostas apre-
sentadas quer nas assem-
bleias participativas,
como no site da Câmara:
um centro recreativo ná-
utico, na Frente Ribeiri-
nha de Barcelos; espaço
temporário para albergar
sem-abrigo; ou a planta-
ção de árvores no valor
de 50 mil euros.


