2
ACTAS

ACTADA PRIMEIRA
SESSÃOORDINÁRNDA
EM
REALIZADA
ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA,
VINTEE NOVEDEJANEIRODE DOISMILE
DEZ
Aos vinte e nove dias do mês de Janeirode dois mil e dez, pelasdezanovehoras,realizouse a primeira SessãoOrdinríriada Assembleiade Freguesia,na sua sedesita no edificio da
Junta de Freguesia,na Praçade SantaEulália em Aguada de Cima, presididapelo Senhor

presidenteda AssembleiaAlexandre José Gomes da Costa, estandopresentesa primeira
Ramiro Manuel Gomes
secretariaMaria orlanda pinto Duarte Almeida, segundosecretário
António GomesClemente,
Abrantese os vogais JorgeMiguel de oliveira Abrantes,José
Martins e Ricardo
Almeida
Irene José de Alieida Hãnriquãs,Maria da Graça de oliveira
pelo seu presidenteHeitor
José de Almeida Amaral. O órgão executivo fez-se representar
pereira Abrantes Gamrço ,."i"tário Flávio de Jesuse Santos.A reunião teve a seguinte
"
ordemde trabalhos:----1 - Substituiçãode vogal da Assembleiade Freguesia.
2 - A\teraçãoda ToPonímica.----Licenças'-----3 - Discussãoe votâçãodo Regulamentoe Tabela Geral de Taxase
4 - Discussãoe votaçãodo Planoe Orçamentoparao ano de 2010'
de imediatoà leitura da
Aberta a sessãopelo senhorPresidenteda Assembleia,procedeu-se
Acta da Assembieiaanterior,tendo estasido aprovadapor unanimidade'
que fez um
Usou da palavra o presidentedo ExecutivooÈeitor Pereira AbrantesGamrço,
Assembleia,
resumo geral dos trabalhos efectuados na freguesia desde a última
Grande,a
Vale
do
fonte
nomeadamentea reconstruçãoda fonte do Cadaval, a mudançada
pavimento
mudançada tubagem e a modificação dos esgotosdo Chafariz.a reposiçãodo
Areosa,
da
Almas
das
em parte dos paúeios da Forcada,a poda de arvores nos largos
a
Garrido, Vale Grande, Pavilhão da LAAC, praça de Sta. Eulália e Rua do Engenho,
Lobo,
Vale
do
Baixo,
de
limpeza de valetasem S. Martinho, Aguadalte,Bustelo, Povoa
CabeçoGrandeoCarvalhitos e Vale Grande,o desentupimentode aquedutos,a limpeza de
sarjetâse a aberturade agueirosnos diversoslugaresda freguesia,a iluminaçãoe decoração
de natal com a colaboruçaoda EscolaBásicanumeroUm e da LAAC, a ComissãoSocialda
Freguesiareuniu duas vezes.Foi remodeladaa rede eléctricado Vale do Lobo e foram
muãadosos postesna Rua da Canada.A Câman fez um pequenocalcetamentono Largo de
S. Martinho. A motoniveladorapassounalgumasruas de terra batida e foram tapadosos
buracos com tout-venant nos amramentosem S. Martinho, Mata, Sabugueiro,Vale do
Grou, Ladeira e Pousadourose com "massa" diversos aÍïuamentosdos vários lugares da
freguesia.
De seguida,foi estaAssembleiainformadapelo secretárioFlávio de Jesuse Santos,que o
saldodo dia de ontemé de €10.387,04.
Tomou da palavra o senhorJoséAntónio Gomes Clemente,indicando algumasobras que
desejaria ver realizadas nomeadamentemais fontes públicas, principalmente nos
Carvalhitos; assim como a plantaçãode árvoresjunto à CapelaMortuária de São Martinho
e Aguada de Cima e no Salgueiral;repor o abastecimentode âguana fonte dasAlminhas da
Areia e repararo passeioexistentejunto da mesma;e também a intervençãona estradaque
liga o Talho Reinaldoao Sabugueiro.
Informou ainda que no parecerdele a estradada Arroteia não tinha qualquerinteressee que
não gostou da mensagemde Natal do executivo porque estava descabidae não tinha

entendidoa mesma.
Visto estarem presentes os conespondentesde alguns jornais, aproveitou ainda para
endereçaraos mesmos um recado, que era o seu desejo de os ver mais vezes nas
Assembleiaspara que desse modo fosse possível transmitir os assuntostratados nas
mesmas.
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instituição da
Informou ainda a Assembleiaque o valor das suassenhasvai ser doadoa uma
Freguesia.-------que tomou nota
Usou então da palavra o presidentedo executivo Heitor Gamrço, dizendo
prestada na
das situações ápresentadase que agradecea informação e a colaboração
identificaçãodos Problemas.
ao secretário
Referindo-sede seguidaà situaçãoda Extensãode Saúde,passoua palavra
no sentido de
Flávio Santos paruqueo mesmopudesseesclareceras diligênciasefectuadas
resolvera questãoda falta de médicos.-----que
Usandoentão da palawa o secretárioFlávio Santosinformou sobreos vários contactos
de médicos e
teve com a Dra. Ana oliveira no sentido de resolver a situação da falta
Disse
por
semana.
consulta
informou que haverámais uma médica a darmais uma tarde de
mas
USF,
ainda qu" o problema dafalta de médicossó se resolverácom a formaçãode uma
que estaé uma soluçãoainda em projecto e que pretendecontinuara insistir e pressionarna
e
concretizaçãodo mesmo para qrlã u-nossaExtensãode Saúdeavancecom a candidatura
que
que vai pedir à Dra. Ana Oliveira e Dra. Manuela Sucenauma reunião para saberem
ponto estáestasituação.
ïomando da palavra a vogal Maria da Graça Martins disse que tanto o executivo como
todos nós devemoscontinuara insistir na resoluçãodesteproblemae que não devemosficar
visto que a freguesiaestámal servidade serviçosde saúde.
parados
-O
presidente da Assembleia Alexandre Costa usou da palavra e perguntou ao público
presente
se pretendiaintervir. -O
senhor Jaime Cristo pediu então paÍa responder ao senhor José António Clementeo
informando-o que não é profïssional da comunicaçãosocial e como tal, só pode estar nas
Assembleiasqúando a sua vida assim lhe permite, mas sempreque pode faz questEiode
estarpresente.Esta posição foi reiteradatambémpor CátiaOliveira, que, entretantopediu a
palavra,uma vez quejá exerceua funçãode coÍïespondentede um jornal local.
Ó presidente da Assembleia entrou na ordem de trabalhos e passandoao ponto número
UM, informou do pedido da suspensãodo mandato de vogal desta Assembleiade Pedro
Miguel da Costa Vieira, por escrito,e por motivos profissionais.O pedido foi aceitee na
mesma altura foi informado que a suspensãotem o limite por lei de um ano. Para sua
substituiçãofoi convocadaCinia SoraiaPaulo de Oliveira,25 anos,Cartãodo Cidadãon.o
12630887,passadopela Loja do Cidadãoem l3-03-2010,residentena Rua do CristoRei Forcada,3750-050 Aguada de Cima, licenciadaem Comunicaçãoe Design Multimédia.
Verificada a identidade e a legitimidade e de acordo çom a lei, o presidentedeu posse à
nova vogal. O Presidente da Assembleia pediu um voto de confiança em minuta para
produção de efeitos imediatos para que a nova vogal possa participar, a partir de agora,
como membro de pleno direito na assembleia.Posto esteponto à votaçãofoi aprovadapor
unanimidade.
Passandopara o ponto número DOIS, foi aprovadapor unanimidadea proposta do nome
"VIELA FONTE DO NABAL" atribuído à artéria situadano lugar da Forcadae que inicia
na casado senhorJaimeSimõese terminana Fontedo Nabal.
O Presidenteda Assembleiapassoupara o ponto número fnÊS referenteao Regulamentoe
TabelaGeral de Taxase Licenças.------

O executivo tomou a palavra na voz de Flávio Santos, informando que houve algumas
alteraçõesmas os serviçosmais requisitados,nomeadamenteos atestadose as licençasdos
cãesde caçanão sofreramqualqueralteração
O senhor José Clementepãdiu-r*plicações sobre o porquê do preço referenteao ponto de
,,Certificaçãode fotocópiâsaté quatro páginas", o qual foi esclarecidoque obedeceà tabela
do Notariado; perguntou o que tem de fazer para lhe ser facultado cópias das actas das
-assembleiase que em relaçãoàs licençasdos cãesperigososaindadeviam ser mais caras.
O senhorFláviò Santosinformou que o valor das licengasnão pode ser superiora três vezes
o valor do custodasvacinas.-----O presidente da Assembleia disse que vai resolver a situação das actas sendo
oportunamenteentreguesas cópias destemandato e vai fazer diligências no sentido destas
ficarem disponíveisno sítio da Juntade Freguesiana Internet.
Foi ent2ioposto a votação o ponto TRÊS tendo sido aprovado por maioria e com uma
abstenção.------O presidente da Assembleia passou então para o ponto número QUATRO, referente ao
Plano e Orçamentoparao Ano 2010.
Foi apresentadoo documento que registava tanto na receita como na despesao'total de
duzentos e cinquenta e nove mil setecentose quarentaeuros e o secretarioFlávio Santos
informou que elaborarameste Orçamento baseadono do ano passado,devido à falta do
Orçamento Camariírio. Prevê, além de outras verbas, verbas para criar condições para o
pessoal(casasde banhoetc.),devido a exigênciada Higienee Segurançano Trabalhoe que
se pretendecontinuara construçãode passeios
Usando da palavra o senhor José António Clemente e referindo-seàs lombas que foram
construídas,dava por conselhoaté de tirar algumas no Garrido, porque são demasiadase
que junto à EscolaC+S precisavamde pelo menosduas.Em relaçãoà verba paraparques
referiu que em S. Martinho não foi feita qualquerintervenção.-----Seguidamenteo secretárioFlávio Santosinformou que todas as lombas foram feitas com
parecer técnico da Câmara e que junto à C+S não foram autorizadasdevido à falta de
passeiose à largura da via. Mais informou que irão ser feitas lombas na Forcada,na Póvoa
do Vale de Trigoona Miragaiae onde sevierem a ser feitospasseios.
Usou da palavra o vogal Ricardo José de Almeida Amaral questionandose havia alguma

informaçãoemrelaçãoà piscina.
O secretárioFlávio Santosinformou que a Juntade Freguesiasevai candidatarà construção
da piscina que estáprevista no programada Cãmaraparao sul do concelho.---Com o fim de esclarecervaíriaspessoasque o têm abordado, o senhor José António
Clemente pediu que o informassem se o senhor Flávio Santos está a tempo inteiro ao
serviço da Juntade Freguesia,ao qual foi respondidopelo mesmoque não.
O Presidenteda Assembleiapôs a votaçãoo ponto QUATRO da ordem de trabalhos,o qual
-----foi aprovadopor maioria com duasabstenções.
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Esta acta foi aprovadaem minuta por unanimidade.
O Presidenteda Assembleiadeu por encerradaa Sessãoe nada mais havendo a tratar, foi
lawada a presenteactaque vai ser assinadadepoisde lida e aprovada
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