ACTADA SEGUNDASESSÃOORDINÁRN
ôl ÀssemelEn DE FREGUÉsIADE AGUADADE
CIMA,REALIZADAEMTRINTADEJUNHO
DE DOISMILE DEZ
AostrintadiasdomêsdeJunhodedoismiledez,pelasdezanovehoras,realizou-sea
nasuasedesitano edificiodaJunta
deFreguesia,
OrdináriadaAssembleia
;õ;J;-ilrã"
na Praçade SantaEulália em Aguadade Cima',nretid]d1!"1"-:ï:::
ãJf[gt".i."
pÍesentesa pnmelra
Presidáte da AssembleiaAlexandreJoséGomesda Costa'estando
RamiroManuelGomes
.*r"tgriu fuf*iu OrlandaPinto DuarteAlmeida' segundosecrettírio
AbranteseosvogaisJorgeMigueldeoliveiraAbrantes,CrítiaSoraiaPau|odeoliveira'
Maria da .Graçade
José António Comes Ct"meniã,ìrene Joséde Almeida Henriques'
oliveiraAlmeidaMartinseRicardoJosédeAlmeidaAmaral.oórgãoexecutivofez-se
Gamrço'secretrírioFlávio
repÍesentarpeloselementos,pr"tiJ"nt" Heitor PereiraAbrantes
A reuniãotevea seguinte
de Jesuse santose tesoureiraPaulaAlexandrada costa Figueira.
ordem de trabalhos:
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d;ï

da
entrou:: no ne1!t a^n9^s
da Assembleia,
Presidente

a Acta da
do Dia, iendo sido dada a palavra à primeira secretáriaPara,ler
Ordem "-;;,t";;üãil.
em
que de seguida foi assinadaem virtude de já ter sido aprovada

Assembleia anterior
minuta por unanimidade.
executi":' t"."d"
O SenhorPresidenteda Assembleiapassoua palavra ao Presidente-do
:I:
de Janeiroaté à
final
da Junà de Freguesia,desde

o resumodas actividades
"r""tuuao.
presentedat4 como se segue:

í"*-

if.pá as valetaúo CabeçoGrande,no Garrido,no Vale do **:-"".1-ïilli'

Ínsuas, centro da Freguesia,-Rossairoem São Martinho'
ï.*;
;ã,ï;, ;'tã;ã
com
Engenho,Aguadalte,Busteloe Vale Grande;foramtapadosos buracos
Pousadouros,
e
limpos
agueiros
abertos
foram
da freguesia;
nosdiversosamramentos
tout venante mas-sa
vias aquandodo vendaval;
e
desobJtruíram-se
árvores
aquedutose sarjetas;cortaram-se
SãoMartinho;
foiÀ pfunttaatárvoresnasAlmas da Areosa,no Sabugueiroe no largode
dasAlmas
largo
no
floresna rotundadeAguada'
os canteirose plantaram-se
;;;d;*.
deáguaspluviaisna,Travessa
o saneamento
da iama; executou-se
ã" ir"oru no
"emitério
"
doGanidoeempartedaRuadesãoSebastião(untoàcasadoSandro)emcolaboração
no projectoLimpar Portugal;fez'se,a
inn*"ritul "orn â Cât"* Municipal; participou-se
limpou-see deu-sea manutenção
àanutençãoa diversosjardins e parquesda freguesia;de
aoscemitérios;foi ananjadõum caminhono lugardo Fomo' com a colocação
necessária
p"da"auaberturadevaletas;foicolocadaumacamadadetoutvenantnumcaminhono
pavimentono restodos
iugar da Forcad4junto à casado senhorNelsonRei; repôs-seo
da
p"ïr"io. da ForcJa; fotam limpasas valetasno lugardasAlmas da Areosa,no centro
'n
limpas
go"rL nu ,ona áo pavilhãodaLAAC pelamáquinavarredoradacâmara;foram
do
fonte
à
"
Ladeira,
da
* ãon^ envolventesà fonte da Póvoade SãoDomingos,à fonte
emtodos
Nabal,e em Busteloà fonteRomanae à fonte dasDevesas;colocou-seherbicida
osamra-entosdafreguesia,comexcepçãodasligaçõesentrelugares;substituiu-separte

do tubo da água nos Rameirais; executaram-sedois aquedutosna Rua das Cavadas, no
lugar da Póvoa do Vale de Trigo e outros dois na rua da Canáda, no Cabeço da Lama;
mandou-se fazer o levantamentotopográfrco do terreno oferecido pelo senhor Hildebrando
Veiga, nas Almas da Areosa para ser feito o projecto para habitação social e por fim,
acoÀpanhou-se de perto a situação social da freguesia, apoiando as assistentessociais,
tendo-setambémrealizadouma reuniãoda comissãoSocialda Freguesianessesentido.---De seguida,foi estaAssembleiainformadapelo secretárioFlávio santos,que o saldodo dia

I.
deontemerade€6.841,5
Usandoda palawaa vogal GraçaMartins, informou o executivoque a pedraou brita que
tendoa mesmasidoretiradapor alguém.
levaramparao Ruado Fornotinha desaparecido,
Tomou a palawao sr. JoséAntónio clementeque não quis deixar de chamara atenção
para a importânciada acçãodo "Limpar Portugal",e que todosdeviamparticipar,assim
-------------destaAssembleia'
oselementos
comoe principalmente,
De imediato a primeira secretríriaMaria Orlanda Almeida respondeuque não esteve
presentenesteúovimento, por não estar de acordocom o mesmo,visto que todos os
terrenosque lhe pertenceos mantémlimpose queesseé um deverdo governoporquepara
os impostosnecessiírios.
issojá pagamos
Foi intenompidapelo Presidenteda Assembleia,advertindoque não devemosentrarem
diálogosemquesejadadoo usodapalavra
continuandono usodapalavra,o sr. JoséAntónio ctementechamoua atençãoparaviírias
situações,tais comoa reparaçãodospasseiosnaRuada Lomba;alertouparaa falta de água
em S. Martinho,paraastaÌnpasnâsvaletasdaTapadaVelh4 na limpezado
nos Í:ontanários
recreioda Escolade S. Martinho,na limpezadasvaletasentrelugares;recomendouparao
com
herbicidaserpostomaiscedoe quea ervasecadeviaserremovida;queestáde acordo_
e
as
adequadas,
são
aquelas
que
se
não sabe
a plantaçãodãsr1rvoresem S. Martinho mas
Informou
qú" po.-r". o largo dos carvalhos,as árvoresa plantardeveriamser carvalhos.
aìndãq,re uma árvoresecoue que os carvalhosexistentesdeviamserpodadose também
deefectuaruma limpezaàservasjunto aoquiosque.
havernecessidade
usou da palawa a tesoureiraPaula Alexandra Figueira, informando que as árvores
nãosópor
plantadasem s. Martinhoforamescolhidaspor elapor seremasmaisadequadas,
sombrae
por
fazerem
poucasfolhas, mantendoo espaçolimpo, mas tâmbém
i-g*"ocúpu."mpou"o espaçonãoprejudicandoassima zonado palcona alturada festa'
De ieguidã usouda palavrao secretíírioFlávio Santosquepassoua informarque fica caro
fazera reparaçãodospasseiose queaguardamquea câmararesolvaa situaçãobrevemente
visto já havei informaçãonessesentido.Em relaçãoà falta de águanos fontanáriosde S.
Martiúo queandama tentarlocalizara avariaparaa ÍeparaÍem;A Câmarajá foi informada
do estadoda EscolaPrimráriade SãoMartinhoe é a elaquecompetea limpeza,pois a Junta
da câmaraque.se
nemchavetem. As valetasentÍelugaresirão serlimpaspeladestroçadora
esperacomecebrevemente.Em relãçãoao herbicidasó secomeçaa usara partir de Maio,
altura em que a ervajá esú toda nascida,mas depoistem de se atenderàs condiçõesdo
tempo,dadàque o produtosó podeser aplicadocom sol, mâscomoesteano foi bastante
chuvosocondicionoua tarefa.As ervassódevemsercortadasquandoestãocompletamente
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secasporquese assimnâo for fica o espaçocom pior Írspectodo que com a erva.Em
relaçãoà TapadaVelha vão comunicarà Câmara.
Usando da palavra o Sr. José António Clemente informou ainda que o carvalho junto ao
minimercadoda Guida em S. Martinho estáamareloe que o jardim do recintodasAlmas da

Areos4emfrenteà Capelatemervagrande.
O Sr. Flávio Santosesclareceuesta Assembleia que o espaçoem frente à Capela das Almas
não estríajardinado e como tem brita não dá para limpar muito bem. Têm de deixar crescer
a erva pam o jardineiro a possaceifar. -------De seguida usou da palawa a vogal Maria da Graça Martins questionandoo executivo se
não seria possívelsemearrelva nesselocal, ao que o Sr. Flávio respondeunão ser viável
nesta altuÍ4 por câusada Comissão da Festadas Almas que usa o espaço,mas que estão a

parafuturamentetomarumadecisão.
tentarumamudançade comportamentos
pediu ao
pa informar a
Na posseda palavrq o Presidente
da Assembleiapediu
ao executivo
executivopara
Assembleiasobreo programado aniversriLrio
da vila.
O presidentedo executivoSr. Heitor Gamrço,passouentãoa esclarecerque o programa
dos festejosvai ser feito com a colaboraçãoda SecçãoCultural da LAAC e dâsrestantes
colectividadesexistentesna freguesiae que irá tentar que os gastoseste ano sejam
inferioresaosdo anoDassado.
lnformou aindaque abraçaramesteprojectopaxaqueo mesmosejaum motivo parajuntar
as pessoasdestafreguesiae aproveitâpara convidartodos os membrosda Assembleiaa
paÍticipar€m.
qualé o dia do aniversário
O Sr. JoséAntónioClementequestionou
da vila ao queo Sr.
que
que
Heitor Gamrço respondeu
seú no dia 12 de Julho e
seftí festejadocom uma
cerimóniaprotocolarno salãodaJuntadeFreguesia.
Usando da palavra, o Sr. Flávio Santosesclareceu
ainda que esteprojectoé virado
pÍincipalmenteparaa ocupaçãodascriançase jovens em tempode férias,masqueparao
dia 12irá haverum conviteformalaosmembros
daAssembleia.
Findos estes esclaÍecimentoso Presidenteda Assembleia Sr. Alexandre Costa, deu a
palawa ao público. ----------------Usando entiío da palavra, o Sr. Femando Veiga fala sobre o traçado da variante nova, que
acha estranhoter tantas curvas, quando nestaépocase deviam fazer estradaso mais diteitas
possível. lnformou ainda que o passeiojunto à sua habitaçãoestavadanificado e que apesar
dos seuspedidos o mesmo ainda não foi reparado.
A primeira secretriLria
Maria Orlanda Almeida aproveitou o pedido do Sr. Femando Veiga e
solicitou que aquandodo arranjo dessepasseio,se fossepossívelnão se esquecessem
do
passeioem frente que tambán se encontraem péssimoestado.
Na posse da palawa o Presidente da Assembleia passou paÍa o Ponto Um da Ordem de
Trabalhose deu a palavraao Sr. Flávio Santosque passoua explicar as razõesda Revisão

Orçamental.
O Sr. Flávio Santoscomeçou por mencionar a conta referente a "famílias/outras", devido a
existir no lugar de Aguadalte uma família de baixos recursos,à qual havia falecido um filho
num acidente de viação e outro que se encontÍa no hospital e vai ficar em cadeira de rodas
tambémdevido a um acidentede viação.Têm rendimentosmuito baixos,mas existea

necessidade
de fazeremobrasna casapara assimcriar condiçõesde mobilidadepara
poderemrecebero filho. Em reunião com a AssistenteSocial que presta serviço na
freguesiae a Assistente
Socialda Câmarafoi decididoavançarcom as obrasnecessárias,
sendo as contas repaúidaspela Junta, Câmara, SegurançaSocial e alguns Mecenas.
queaquelafamíliairia receberuma indemnização
com
Entretanto
tomou-seconhecimento
como
pela
logo
injusto
efectuar
as
obras
valor
morte
do
filho,
seria
um
significativo
Mas comoa habitaçãonecessitadasobrase a família nestemomento
estavamprogÍâmadas.
não tem forma de as fazer, solicitou á Junta de Freguesiaum adiantamentodo valor
necessiárioaté que recebaa indemnizaçãoda Companhia de Seguros.
De seguida referiu-se às contas "Apoio a obras em colectividades e organizações
populares", "Terrenos" e "Armazém".
O Sr. Jose António Clemente usou da palawa e questionou o executivo sobre qual o preço
que pretendiapagar pelo terreno a adquirir, para poder orientar o sentido do voto. -----------O Sr. Flávio respondeuque não sabiamporqueaindanão tinham iniciado as negociações.
De seguida usou da palavra o Sr. Ricardo José Amaral questionandoo executivo sobre a
"Lista de Objectivos" que consta das Grandes Opções do Plano, nomeadamentea função
"Policia Municipal", tendo sido respondidoque se trata de um documentogenéricodo

POCALe queesteobjectivonãoé exercidopelafreguesia.
Na posse da palavra, o Presidenteda Assembleia informou que a vogal Cátia Soraia

Oliveira,saiujustificadamenteas20H.
De seguidao Presidenteda Assembleiapôs a votaçãoo pontoUm da Ordemde Trabalhos
----tendosidoaprovadocom setevotosa favore umaabstenção.
Dada a necessidade
da Acta destaAssembleiaser aprovadaem minut4 paraproduçãode
efeitosimediatoso Presidente
da Assembleia
colocoua mesmaa votaçãotendoa mesma
por unanimidade.
sidoaprovada
Nada mais havendoa trataÍ, o Sr. Presidenteda Assembleiadeu por encenadaa Sessão

