Ata nº 6
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Ata número seis

----- Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniu a Assembleia de
Freguesia de Aveiras de Cima, em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia, com a seguinte
ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Primeiro ponto: Adenda ao contrato Interadministrativo de Delegação de Competências; ---------- Segundo ponto: Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual para o ano de 2019; ---------- Terceiro ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia;----------------- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Cindy Bento Narciso e Ana Sofia Silva
Franco e Carmo e os senhores, Edgar Filipe Mata Monteiro, Luís Miguel Lopes Simão e Rui
Manuel Frederico Simões, pelo grupo PS, as senhoras Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e
Inês da Silva Tristão Ouro e o senhor Eusébio Gabriel Brito Florêncio, pelo grupo Partido Social
Democrata o senhor Hugo Miguel Garcia Duarte.-------------------------------------------------------------- Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes os Senhores Presidente,
Secretário e Tesoureiro, respetivamente, António Rodrigues Torrão, Luís Filipe Jorge Falacho e
Horácio Manuel Patrício Abreu.----------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão de Assembleia de Freguesia, dando a palavra
ao público presente. Solicitou a palavra a senhora Deolinda Oliveira, questionando o Executivo
sobre datas para construção de um parque infantil nas Comeiras e sobre a possibilidade de algum
funcionário da Junta poder ir junto do Centro Comeirense cortar um silvado que já está a entrar
pelas janelas que tem os vidros partidos.------------------------------------------------------------------------- Seguidamente a senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia. Pediu
a palavra o senhor Hugo Duarte solicitando que os documentos lhe sejam enviados por mail no
mesmo dia em que fazem a entrega dos mesmos em papel. Questionou a Presidente da Mesa sobre
para quando a discussão do Regimento. Lamentou o facto de cada vez mais se acumular lixos
junto dos Ecopontos, compreende que é falta de civismo por parte da população mas solicitou ao
Executivo sobre a possibilidade dos funcionários fazerem a limpeza nestas situações, sugerindo
ainda que fosse feita uma campanha de sensibilização.-------------------------------------------------------- Sobre estas intervenções a Presidente da Mesa respondeu que os documentos lhe seriam
enviados por mail, sobre o Regimento entende que o grupo de trabalho deve reunir. Sobre este
assunto pediu a palavra a senhora Ana Margarida para dizer que em seu entender não fará muito
sentido o grupo de trabalho reunir se depois o resultado do mesmo não é aprovado na Assembleia.
Acordaram entre si agendar uma data para tratar do assunto.---------------------------------------------1
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---- Seguidamente a Presidente da Mesa informou do resultado da sua presença na última
Assembleia Municipal, onde levantou várias questões, entre as quais o ponto de situação sobre o
Parque da Milhariça; a moção apresentada pelos Professores do Agrupamento Valeaveiras; a
postura de trânsito; cemitério; placas da Vila Museu do Vinho; não tendo obtido por parte do
Executivo Camarário grandes respostas.------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa informou que o grupo da CDU entregou na mesa uma carta de
recomendação e duas propostas, depois de ouvidos todos os grupos acordaram entre si que as
mesmas serão discutidas na próxima sessão.-------------------------------------------------------------------- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da Mesa colocou à discussão a Ata 3, submetida a
votação foi a mesma aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------- A senhora Presidente da Mesa colocou à discussão a Ata 4, submetida a votação foi a mesma
aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente da Mesa colocou à discussão a Ata 5, submetida a votação foi a mesma
aprovada por maioria com uma abstenção da senhora Ana Sofia Silva Franco e Carmo, por não ter
estado presente na mesma.----------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos: Adenda ao
contrato Interadministrativo de Delegação de Competências; depois de discutido e colocado a
votação foi o mesmo aprovado por maioria com um voto contra do grupo PSD, que fez declaração
de voto. O voto é contra atendendo que no seu entender os valores que a Camara vai dar à
freguesia são insuficientes.----------------------------------------------------------------------------------------- Segundo ponto: Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual para o ano de 2019;
colocado à discussão solicitou a palavra o senhor Hugo Duarte, levantado algumas questões sobre
o documento, nomeadamente para quando a inauguração do edifico sede e a construção do parque
infantil no jardim Joaquim Gomes Loureiro, atendendo que já há vários anos consta do referido
documento. Questionou ainda se o Executivo tem conhecimento dos critérios da atribuição da
prioridade no arranjo das estradas na freguesia. A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente
da Junta que respondeu ao solicitado. Sobre a inauguração da sede esclareceu que atendendo que o
prolongamento da Rua dos Pratas está em curso, irá proceder à pintura exterior do edifício para lhe
dar um novo visual e em simultâneo será atribuído o nome ao troço da Rua que está em falta assim
como o lançamento do livro da freguesia para o qual estão a contar com o apoio da Camara, à
semelhança do que a mesma tem feito com as outras freguesias. Sobre a construção de um parque
infantil no jardim Joaquim Gomes Loureiro, o mesmo é uma vontade deste Executivo mas só será
iniciado quando houver disponibilidade financeira para o efeito. Sobre os critérios de prioridade
para o arranjo das estradas não tem qualquer informação sobre o assunto.-----------------------------2
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---- Esclarecidas as questões levantadas, a Presidente da Mesa colocou o documento a votação,
tendo o mesmo sido aprovado por maioria com cinco votos a favor do grupo CDU e quatro
abstenções dos grupos PS e PSD.--------------------------------------------------------------------------------- Terceiro ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. ----------------- Depois de esgotados os pontos da ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, foi
elaborada a minuta da ata.------------------------------------------------------------------------------------------ Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada a
sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3
28 de novembro de 2018

