AGTA DA TERCEIRASESSÃOOROIT.IARIA

DE
DEFREcuEslADEAGUADA
ôÃ ÁssEMBLEIA
DE
EMTRINTA
òtruÀREALIZADA
SETEMANODE DOIS MIL E ONZE

e onze,pelasvinte e uma horas'realizou-se
Aos trinta diasdo mês de Setembrode dois mil
da
o" Fregueúa,na sua sedesita no edifïcio
a terceirasessãoordinária da Assembt"iu
Senhor
pelo
puiafiu em Ãguadade cima' presidida
Juntade Freguesia,na Praçade Santa
da costa, estandopresentesa primeira
Presidenteda AssembleiaAlexandreJoséGomes
segundosecretárioRamiro Manuel Gomes
secretáriaMaria OrìandaPinto Duarte Almeida,
olivãira, Irene Joséde Almeida Henriques'
Abrantese os vogais cátia SoraiaPaulo de
órgão
e Ricardo Joséde Almeida Amaral' O
Maria da Graça de Oliveira Almeida fufuttint
e
Garruço
presidenteHeitor PereiraAbrantes
executivo fez-serepresentarpelos elementos,
---------i"u. u seguinteordem de Trabalhos:
secretárioFlávio de Jesuse Santos.A reunião
do ano dois mil e
ponto unico - Discussãoe votaçãoda primeira Revisãoorçamental
onze.-----informouque os senhoresJoséAntónio
Aberta a sessãopelo Sr. Presidenteda Assembleia,
não podem estaipresentesnestaAssembleia'
Clementee JorgeMiguel de Oliveira nú*nt..
------e que o Sr. Ramiro Alrantes terá de sair mais cedo'
de Julho
destaAssembleiaestevepresenteno dia dois
Informou ainda que em representação
mês nos festejosde elevaçãoa vila de
nos festejosdo Dia da LAAC e a doze do mesmo
Aguadaãe Cima.
leitura da acta da Assembleiaanterior
De seguidadeu a palavra à primeira secretáriaparaa
e seisvotos a favor'
que de seguidafoi posta a votaçãoe aprovada,ãt u*u abstenção
irá ser enviado brevementepelo
Informou também estaAssembleiaque o Novo Regimento
coneio.
constatouque a mudançada
Continuandono uso da palavra,o Sr. Presidenteda Assembleia
parte do público' apesaf de talvez
hora da Assembleia não teve a aderênciadesejadada
dosempregos'--------facilitar os elementosdestaAssembleiaem relaçãoao horário

* .;,,
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ACTAS
que efectuouo resumodasactividades
De seguidadeu a palavraao Presidentedo Executivo
daJun-tadeFreguãsia,desenvolvidasentreassembleiascomoseSegue: de Baixo'
todas as Ruas da Póvoa
LIMPEZA E SOLUBRIDADE: Limpeza de valetasem
em frente ao Centro Clínico Sta'
do Outeiro e do Cabeço Grande iitp.ru da ribeira
"
Terezinha.
da
asbarreiras
roramdesaterradas
oBRAs coMpLEMENTARES:
frN't\tJ''ìrYrLrìr vu
i;iï,Jï#^iôJ;
^ ^ -na
^ .via
,:^
e Miragaia e tapadosburacos
Forcada;construídospasseiosnas Ruas da Forcada

pública.--dos parques e jardins da
PARQUESE JARDINS: foi feita a limpeza e manutenção
frezuesia.
-----------------l----:--.--,1;::---a limpezadoscemitérios'
Cg-trltfpruOS:efectuou-se
da C+S'
--,-Ll:^^

e de partedo recinto
ESCOLAS:foi limpo o recintoescolarda EscolaPrimaria
das fontes e fontanários e
FONTES E LAVADOUROS: foram analisadasas águas
procedeu-seàcimentaçãodaFontedoSapateiro...-.----;-.:--------a reparaçãodo caminho do
CAMINHOS AGRICOLAS E FLORESïAIS: foi concluída
Monte Agudo.
que o horário da.secretariairá
No uso da palawa o Presidentedo Executivo informou ainda
até às dezanovehoras e trinta
ser alterado com atendimentoao público às quartas-feiras
a manhã'sendoas tardespara
minutos, nos restantesdias estáabertoao público só durante
serviço interno.
no mês de Setembro
Informou tambémque a obra da Rua dasAlmas era parater começado
ter havido consensoentre
mas que houve um impedimentoda parteda Câmaradevido a não
oempreiteiroeaADRA.
o projectoe espera-se
Em relaçãoà zonaenvolventeda casa Mortuária estáa ser elaborado
da Câmara' assim
que vá sef posto a concurso o mais breve possívelsegundoinformação
como a estradado casarãoque tambémvai ser postaa concurso.
que o saldo do dia
De seguida,foi estaAssembleiainformadapeló secretário-FlávioSantos
o valor de e368,46ao existenteem Cofre' a
anteriorera de €18.289,84,correspondendô
€11.149,79referentea CCA e€6.771,59a CGD'
Sra. Irene Henriques
O presidente da Assembleia deu a palavra à Assembleiatendo a
a opinião de
transmitido uma mensagemdo Sr. JõséAntónio Clementeonde expressava
de água
que se devia colo"u, ,iu, fontes de S. Martinho uma placa com a indicação
----água.
impropria paraconsumosempreque seprocedesseà análiseda
protocolos
O Presidente da Assembleia questionou ainda o Executivo sobre quais os
assinados.
não
Tomou da palavra o Presidentedo Executivo e informou que o Presidenteda Câmara
Junta de
faz mais protocolos com nìnguém e que não quer criar expectativasa nenhuma
-:-----------Freguesia.
retiradadas
No-uso da palavra a Sra. Irene Henriquesquestionouo Executivo o porquêda
do recinto
torneiras existentes no exterior da igreja e que para procederemà limpeza
à
pertencente
exterior as zeladorastêm que utilizar a-âgJaãa única torneira aí existente,
ComissãoFabriqueira
Primária e
O Sr. Flávio Santosinformou que a águautilizada dessastorneirasera da Escola
vir
que não podia ser utilizada forâ dela porquea Câmaracontrolaessassituaçõespodendo
a termos problemas.

e votação
Discussão
entrounaOrdemdeTrabalhos:
da Assembleia
De seguidao Presidente
do anodoismil e onze'
daPrúeira RevisãoOrçamental
estaAssembleiasobreasmodificações
O Sr. Flávio Santostomouda palavrae esclareceu
----------orçamentais.
-----foi aprovadopor unanimidade'
postoa votaçãoo PontoÚnicoda OrdemdeTrabalhos
veiga
deua palawaaopúbricoe interveioo cidadãoFernando
o presidenteda Assembleia
não
apesardasmesmas terem
ãsAssembleias
assistirem
aspessoas
quereferiuter interesse
desejada
a participação
da Forcadae que ficou desiludidocom a
Informouaindaque foi ver os novospasseios
-----inexistênciade passeiosem cercade cem metros'
de outros Passeiose que
Referiu-se ainda aos sinais de trânsito que existem no meio
ocupampartedo espaçodos mesmos.----------Freguesia,achava ser
Em'relação ao hoiário de atendimentoda secretariada Junta de
-----melhor ao fim do dia e que agradeciao novo horárioda Assembleia.
de falta de passeiosna
O Presidentedo Executivo informou que em relaçãoaoscem metros
Forcada,estãoem negociaçõescom o dono do terreno'
de atendimentoda
O Sr. Flávio Santos argumentou que no que se refere ao horário
Provasde Vida ou
secretariaa mesmaé maÌs solicitada por refôrmadosque vêm pedir as
e que esseacessoè f"ito duranteas horasde expedientee não ao fim do
por desempregados
Virtual no site da
dia. Para os restantesexiste também o atendimentoatravésdo Balcão
Juntade Freguesia.
mais havendo
Postaa votaçãofoi estaactaaprovadaem minuta por seisvotos a favor. Nada
Sessão
a
Sr. Presí[enteda AsserFbleiadeu por encelrada
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