ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA CAMACHA
CONCELHO DE SANTA CRUZ
ATA Nº71
Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte
horas, reuniu-se na sala de sessões da junta de freguesia da Camacha, em
sessão ordinária, a assembleia da junta de freguesia da Camacha, presidida por
José Manuel Neto Henriques, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, primeira
secretária e Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, segundo secretário, e ainda os
vogais, Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, José
Humberto Soares Andrade, Laura Daniela Gonçalves Baptista, pelo Partido
Social Democrata; os Vogais Cândida Maria de Jesus Andrade, Inácio Alexandre
Melim Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas e Hugo André Ferreira
Carvalho, pelo Partido Juntos Pelo Povo.--------------------------------------------------Não compareceram a esta sessão os vogais Paulo Alexandre Henriques Gois e
Maria Fátima de Jesus Rodrigues, pelo Partido Juntos Pelo Povo, tendo
justificado a sua ausência.----------------------------------------------------------------------Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:
A)
Período antes da ordem do dia.------------------------------------------------------B)
Ordem do dia.-----------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Apreciação e votação da ata da sessão anterior.-----------------------Ponto Dois – Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia.
Ponto Três – Apreciação do inventário de bens da Junta de Freguesia.----------Ponto Quatro – Apreciação do controlo orçamental da receita e da despesa da
Junta de Freguesia, de um de janeiro a vinte de outubro de dois mil e dezassete.
Ponto Cinco – Apreciação da Execução dos Planos Plurianuais de Investimento
de um de janeiro a vinte de outubro de dois mil e dezassete. ------------------------Ponto Seis – Apreciação da Execução dos Planos das Atividades mais
relevantes da gestão autárquica de um de janeiro a vinte de outubro de dois mil
e dezassete. ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Sete – Apreciação e votação do orçamento da receita e da despesa para
o ano de dois mil e dezoito. --------------------------------------------------------------------Ponto Oito – Apreciação e votação do Plano das Atividades mais relevantes da
gestão autárquica-ano dois mil e dezoito.--------------------------------------------------Ponto Nove – Apreciação e votação do Plano Plurianual de Investimento – ano
dois mil e dezoito. --------------------------------------------------------------------------------Ponto Dez – Apreciação e votação do regulamento das feiras de Artesanato e
Agricultura.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Onze – Apreciação e votação da tabela de taxas e licenças da Junta de
Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Doze – Apreciação de protocolos e parcerias. ----------------------------------Ponto Treze – Toponímia.---------------------------------------------------------------------Ponto Catorze – Outros Assuntos de interesse.-----------------------------------------C)
Intervenção do Público. ----------------------------------------------------------------Antes da Ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia de Freguesia
propôs a gravação das reuniões de Assembleia de Freguesia, de modo a facilitar
a elaboração das atas, sendo aceite por unanimidade pela assembleia.----------A)
Período antes da ordem do dia.-----------------------------------------------------

Inscreveu-se para usar a palavra o vogal, do Partido Social Democrata: Hélder
Dinis Nunes Silva.---------------------------------------------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva – propôs um grupo de trabalho para estudar
as levadas e veredas da Camacha, conforme documento em anexo. Sugeriu que
o documento fosse colocado a votação, no entanto não foi submetido dado que
o órgão executivo deveria ter mais tempo para analisar a proposta em causa,
transitando assim para a próxima reunião de assembleia.-----------------------------Terminado o período de intervenção, passou-se de seguida à apreciação dos
pontos da Ordem do dia: -----------------------------------------------------------------------B)
Ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Apreciação e votação da ata da sessão anterior.-------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a ata a votação, sendo a
mesma aprovada por maioria absoluta com seis votos a favor e cinco
abstenções. Votaram a favor, Cândida Maria de Jesus Andrade, José Luís
Fernandes de Freitas, Hugo André Ferreira Carvalho, vogais do Partido Juntos
Pelo Povo e todo o órgão deliberativo, José Manuel Neto Henriques, Rosa Maria
dos Santos Gonçalves e Óscar Leandro Rodrigues Ornelas. Abstiveram-se os
vogais Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, José
Humberto Soares Andrade, Laura Daniela Gonçalves Baptista, do Partido Social
Democrata, e ainda o vogal Inácio Alexandre Melim Fernandes, do Partido
Juntos Pelo Povo.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de
Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, José Manuel Neto Henriques,
sugeriu que este ponto transitasse para a próxima reunião da Assembleia de
Freguesia, pedindo sugestões de alteração do documento a todos os membros
de assembleia, agendando a entrega das mesmas até quinze de janeiro de dois
mil e dezoito. No entanto, o Vogal Hélder Dinis Nunes Silva, do Partido Social
Democrata, referiu que a convocatória para as reuniões de Assembleia de
Freguesia devem ser feitas por carta registada conforme o nº2, do Art.14, do
regimento atualmente em vigor, sugerindo desde já a alteração deste ponto.----O Presidente da Junta de Freguesia Pedro Damião Barreto Fernandes,
pediu para fazer uso da palavra, explicando que a convocatória foi enviada por
correio eletrónico de modo a minimizar custos.-------------------------------------------Ponto Três – Apreciação do inventário de bens da Junta de Freguesia.----O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva, do Partido Social Democrata, questionou a
utilidade do documento, se nesta data a Junta tem esta relação de bens, se tem
algum valor financeiro, se é uma norma legal e se é necessário votar.-------------O Presidente da Assembleia de Freguesia respondeu que este documento
serve apenas para dar conhecimento aos membros da assembleia.----------------Ponto Quatro – Apreciação do controlo orçamental da receita e da despesa
da Junta de Freguesia, de um de janeiro a vinte de outubro de dois mil e
dezassete. -----------------------------------------------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira, referiu que tratando-se de um
orçamento relativo ao anterior executivo, não lhe competia opinar nem atribuir
juízes de valor ao trabalho elaborado anteriormente.------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva questionou o executivo sobre a presença de
um elemento para a explicação acerca do documento em causa.-------------------O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que a presença de um
elemento do executivo anterior não é obrigatória por lei.--------------------------------

Ponto Cinco – Apreciação da Execução dos Planos Plurianuais de
Investimento de um de janeiro a vinte de outubro de dois mil e dezassete.Neste ponto o Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira, referiu que estes
planos, apesar de se reportarem a vários anos, são submetidos a análise
periódica através das reuniões da Assembleia de Freguesia.-------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que o técnico oficial de contas se
disponibilizou a participar numa reunião da Assembleia de Freguesia para
esclarecimento dos pontos do plano. -------------------------------------------------------Ponto Seis – Apreciação da Execução dos Planos das Atividades mais
relevantes da gestão autárquica de um de janeiro a vinte de outubro de dois
mil e dezassete.----------------------------------------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira referiu que este ponto requer
uma apreciação do mandato anterior.-------------------------------------------------------Ponto Sete – Apreciação e votação do orçamento da receita e da despesa
para o ano de dois mil e dezoito. ----------------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira começou por esclarecer que o
orçamento da receita e da despesa é possível ser alterado sempre que se
justifique, em prol do interesse da freguesia, referiu ainda que houve uma
redução de três mil euros em relação ao ano anterior.----------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva refere que não houve redução, mas sim um
aumento de dez mil euros em relação ao ano anterior na rubrica da aquisição de
pessoal no orçamento para dois mil e dezoito.--------------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira respondeu que esse aumento
nesta rubrica se refere ao facto do Presidente da Junta de Freguesia se
encontrar a tempo inteiro, na execução das suas funções.----------------------------O Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra referindo que a sua
situação profissional se encontra legal, porém irá apresentar na próxima reunião
de assembleia os documentos que atestam a regularização.-------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva respondeu que o Partido Social Democrata
não concorda com esta situação, visto que há um aumento de cerca de doze mil
euros na rubrica do orçamento da receita e da despesa para o ano de dois mil e
dezoito, evocando ser incorreto, visto que a Junta de Freguesia enfrenta
dificuldades financeiras, referiu que, no passado esta Junta de Freguesia nunca
teve um Presidente a tempo inteiro.----------------------------------------------------------A Vogal Sofia Cristina Gouveia Fernandes, do Partido Social Democrata,
explicou que a intensão não é ofender mas sim esclarecer o porque de antes
nunca ser possível tal situação.---------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia - colocou há votação este ponto da
ordem de trabalhos, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta com sete
votos a favor, um voto contra e três abstenções. Votaram a favor pelo Partido
Juntos Pelo Povo os vogais: Cândida Maria de Jesus Andrade, Inácio Alexandre
Melim Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas, Hugo André Ferreira
Carvalho, a Primeira Secretária da Assembleia de Freguesia, Rosa Maria dos
Santos Gonçalves, o Segundo Secretário da Assembleia de Freguesia, Óscar
Leandro Rodrigues Ornelas e o Presidente da Assembleia de Freguesia, José
Manuel Neto Henriques; um voto contra pelo Partido Social Democrata do vogal
Hélder Dinis Nunes Silva; e abstiveram-se os vogais: Sofia Cristina Gouveia
Fernandes, Laura Daniela Gonçalves Batista e José Humberto Soares Andrade,
do Partido Social Democrata.-------------------------------------------------------------------

Ponto oito - Apreciação e votação do plano das atividades mais relevantes
da gestão autárquica - ano dois mil e dezoito-----------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira - explicou que o plano de
atividades refere-se às intenções da Junta de Freguesia na realização de
atividades relevantes para o ano dois mil e dezoito, apresentando os orçamentos
espectáveis com a descriminação das despesas inerentes.---------------------------A Vogal Laura Daniela Gonçalves Batista - questionou acerca do número de
estudantes abrangidos pela bolsa de estudo, atribuída pela Junta de Freguesia.O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira - explicou que a Junta de
Freguesia, dispõe de uma verba de dois mil e quinhentos euros a dividir
equitativamente pelo número de estudantes da Freguesia, que cumprem com o
regulamento em vigor.---------------------------------------------------------------------------A Vogal Laura Daniela Gonçalves Batista - questionou acerca do apoio à
medicação por parte da Junta Freguesia, alertando para o facto da segurança
social também dispor deste tipo de apoio. Questiona se um utente poderá ou não
beneficiar dos dois apoios em simultâneo.-------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira - respondeu que há um
cruzamento de dados para que o utente não venha a beneficiar em simultâneo
dos apoios.------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia - informou que neste momento cerca de
cinco pessoas da freguesia recorreram a este subsídio.-------------------------------A Vogal Laura Daniela Gonçalves Batista - perguntou acerca do apoio à
habitação por parte da Junta de Freguesia.------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira, informou que caso a Junta de
Freguesia não disponha de meios para resolver a situação, esta será
encaminhada para a Câmara Municipal de Santa Cruz, ou para a loja do
Munícipe no Caniço.-----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia alertou para o facto de em algumas
situações, a Junta de Freguesia não poder intervir por questões legais, (em
apartamentos com responsabilidade de condomínio, por falta da apresentação
da documentação, etc.).-------------------------------------------------------------------------A Vogal Sofia Cristina Gouveia Fernandes alertou para um caso específico na
freguesia, uma habitação situada na vereda do Banif em avançado estado de
degradação.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que por vezes o morador em
causa reage mal perante a ajuda disponível, porém tomará as devidas
precauções no sentido de apoiá-lo.----------------------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva solicitou que deveria ser feito um
levantamento sobre situações de degradação das moradias na freguesia,
facilitando o processo de entrega destas situações às entidades competentes.-A vogal Laura Daniela Gonçalves Batista alertou para um exemplo de
isolamento social na freguesia, mais concretamente no sítio da Nogueira, onde
residem dois idosos na casa dos noventa anos sem condições de acesso por
parte das ambulâncias.--------------------------------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira referiu que a partir de janeiro
de dois mil e dezoito, existirão uma bolsa de voluntários da Junta de Freguesia
para auxílio em algumas tarefas, entre as quais se incluem o apoio aos idosos,
convidando toda a assembleia a fazer parte dessa bolsa.------------------------------

O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva questionou o executivo se existe verba
disponível para apoiar entidades desportivas e culturais da freguesia para o ano
dois mil e dezoito.---------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que haverá apoio em todas as
atividades que possam dinamizar a freguesia referindo-se ao apoio à prova dos
reis, às atividades do Carnaval, da Páscoa, entre outros.------------------------O Presidente da Assembleia colocou a votação este ponto da ordem de
trabalhos, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta com sete votos a favor
e quatro abstenções. Votaram a favor pelo Partido Juntos Pelo Povo os vogais:
Cândida Maria de Jesus Andrade, Inácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís
Fernandes de Freitas, Hugo André Ferreira Carvalho, a Primeira Secretária da
Assembleia de Freguesia, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, o Segundo
Secretário da Assembleia de Freguesia, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas e o
Presidente da Assembleia de Freguesia, José Manuel Neto Henriques.
Abstiveram-se os vogais: Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia
Fernandes; Laura Daniela Gonçalves Batista e José Humberto Soares Andrade,
pelo Partido Social Democrata. ---------------------------------------------------------------Ponto nove – Apreciação e votação do plano Plurianual de Investimento –
ano dois mil e dezoito. ------------------------------------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva perguntou se houve um plano financeiro e
não financeiro com as devidas alterações. Referiu ainda que houve um descuido
com a utilização das verbas existindo assim um conjunto de situações a rever e
a acautelar. -----------------------------------------------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira - explicou que este plano pode
ser alterado em função das necessidades da freguesia sempre que se justifique.
O Presidente da Assembleia submeteu este ponto a votação, sendo o mesmo
aprovado por maioria absoluta com sete votos a favor e quatro abstenções.
Votaram a favor pelo Partido Juntos Pelo Povo os vogais: Cândida Maria de
Jesus Andrade, Inácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís Fernandes de
Freitas, Hugo André Ferreira Carvalho, a Primeira Secretária da Assembleia de
Freguesia, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, o Segundo Secretário da
Assembleia de Freguesia, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas e o Presidente da
Assembleia de Freguesia, José Manuel Neto Henriques. Abstiveram-se os
vogais: Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes; Laura
Daniela Gonçalves Batista e José Humberto Soares Andrade, pelo Partido Social
Democrata. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dez – Apreciação e votação do regulamento das feiras de Artesanato
e Agricultura. -------------------------------------------------------------------------------------A Vogal Sofia Cristina Gouveia Fernandes sugeriu a alteração do artigo três
(local e horário de funcionamento) do regulamento das feiras de artesanato e
agricultura de modo a adequar-se à realidade atual. Interrogou ainda o executivo
acerca da previsão da conclusão do mercado.--------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que a conclusão do mercado está
previsto para janeiro dois mil e dezoito.-----------------------------------------------------A Vogal Sofia Cristina Gouveia Fernandes terminou a sua intervenção
questionando se os vendedores ambulantes terão lugar no mercado, o valor
mensal a pagar por cada espaço e se a receita reverte para a Junta de Freguesia
ou para a Câmara Municipal de Santa Cruz.-----------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que esta situação está em
acerto com a Câmara Municipal de Santa Cruz. Concluiu a sua intervenção

referindo que todos os vendedores que estiveram pela feira estes anos todos
terão prioridade.-----------------------------------------------------------------------------------A Vogal Laura Daniela Gonçalves Batista perguntou se haverá um espaço na
feira destinado a instituições de solidariedade social.-----------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que neste momento não tem
resposta em concreto sobre a situação em causa, no entanto irá analisá-la.-----O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva - propôs a retirada deste ponto da ordem de
trabalhos visto que o mercado não está concluído.--------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que o regulamento deverá manterse em vigor até a conclusão do mercado, uma vez que a feira contínua em
atividade.--------------------------------------------------------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva mencionou que enviou por carta registada a
dezasseis de agosto de dois mil e dezassete um documento relacionado com a
construção do mercado agrícola para a Câmara Municipal de Santa Cruz. Deu
também conhecimento à Junta de Freguesia, no entanto, até à data não obteve
qualquer resposta por parte destas entidades.--------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia alegou não ter conhecimento da dita carta,
no entanto irá auferir a situação.--------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia submeteu este ponto a votação, sendo o mesmo
aprovado por maioria absoluta com sete votos a favor e quatro abstenções.
Votaram a favor pelo Partido Juntos Pelo Povo os vogais: Cândida Maria de
Jesus Andrade, Inácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís Fernandes de
Freitas, Hugo André Ferreira Carvalho, a Primeira Secretária da Assembleia de
Freguesia, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, o Segundo Secretário da
Assembleia de Freguesia, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas e o Presidente da
Assembleia de Freguesia, José Manuel Neto Henriques. Abstiveram-se os
vogais: Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes; Laura
Daniela Gonçalves Batista e José Humberto Soares Andrade, pelo Partido Social
Democrata. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto onze – Apreciação e votação da tabela de taxas e licenças da Junta
de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia referiu, que por lapso este documento não foi
entregue atempadamente, propondo a apreciação e votação deste ponto, na
próxima reunião da assembleia, caso se justificasse. No entanto, por
unanimidade, este documento foi submetido a votação.--------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que o valor das taxas não sofreu
alteração em relação ao mandato anterior.-------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que haverá apoio em todas as
atividades que possam dinamizar a freguesia referindo-se ao apoio à prova dos
reis, às atividades do Carnaval, da Páscoa, entre outros.------------------------O Presidente da Assembleia colocou a votação este ponto da ordem de
trabalhos, sendo o mesmo aprovado por maioria absoluta com sete votos a favor
e quatro abstenções. Votaram a favor pelo Partido Juntos Pelo Povo os vogais:
Cândida Maria de Jesus Andrade, Inácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís
Fernandes de Freitas, Hugo André Ferreira Carvalho, a Primeira Secretária da
Assembleia de Freguesia, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, o Segundo
Secretário da Assembleia de Freguesia, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas e o
Presidente da Assembleia de Freguesia, José Manuel Neto Henriques.
Abstiveram-se os vogais: Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia

Fernandes; Laura Daniela Gonçalves Batista e José Humberto Soares Andrade,
pelo Partido Social Democrata. ---------------------------------------------------------------Ponto doze - Apreciação de protocolos e parcerias.--------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia deu conhecimento dos protocolos e
parcerias já existentes dando ênfase tais como: Protocolo Renascer; protocolo
de cooperação entre a empresa Buzios & Diálogos, unipessoal, LDA e a Junta
de Freguesia; a parceria Western Union, e ainda disponibilizou a sala de
reuniões da junta de freguesia para a empresa Multicompetências, para realizar
uma formação designada por “Manobrador de Máquinas” em troca de uma
certificação a um freguês que prestou voluntariado para a Junta de Freguesia
em diversas ocasiões.---------------------------------------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva solicitou uma cópia de todos os protocolos
existentes.-------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu que iria enviar por correio
eletrónico todos os protocolos disponíveis.-------------------------------------------------Ponto treze - Toponímia.----------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia informou que irá sinalizar uma vereda
existente no sítio da Ribeirinha, designando-a por vereda da Capela, dado que
existe alguma dificuldade na distribuição do correio. Concluiu a sua intervenção
referindo que irá iniciar a reparação e substituição da sinalética de algumas
veredas da freguesia.----------------------------------------------------------------------------Ponto Catorze – Outros assuntos de interesse.--------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva iniciou a sua intervenção solicitando a
apresentação dos membros do órgão executivo e respetivas funções.-------------O Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra referindo que todos os
membros já tinham sido apresentados na reunião de tomada de posse. Contudo,
foi feita nova apresentação, de acordo com a ordem seguinte:-----------------------

Pedro Damião Barreto Fernandes - Presidente da Junta ---------------Orlando Quintal Gouveia - Secretário ------------------------------------------Mário Frederico Quintal Teixeira – Tesoureiro ------------------------------------André Filipe Belim Teixeira - Primeiro Vogal ---------------------------------Sónia Cristina Freitas Castanha – Segundo Vogal ----------------------------A Vogal Sofia Cristina Gouveia Fernandes sugeriu a colocação de lombas
junto à igreja para prevenção de acidentes. Questionou a cor e falta de
iluminação de Natal em alguns pontos mais representativos da freguesia.
Elogiou o presépio elaborado por iniciativa da Junta de Freguesia, sugerindo a
construção de um presépio à moda antiga com a participação dos grupos da
Camacha, mais experientes nesta área. Continuando a sua intervenção, alertou
para o facto de uma residente necessitar de uma cadeira de rodas elétrica,
sugerindo a participação da Junta de Freguesia na divulgação e angariação de
fundos, nesta causa. Terminou questionando sobre o pagamento dos
colaboradores que estiveram presentes nas mesas de voto.--------------------------O Presidente da Junta Freguesia respondeu que na freguesia é necessário a
implementação de quatro lombas, entre as quais as referidas pela vogal. Quanto
à iluminação, foi da responsabilidade do anterior mandato e tentará melhorar no
próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------------------O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira disse que os pagamentos já
foram efetuados. -----------------------------------------------------------------------------------

O Primeiro Vogal André Filipe Belim Teixeira pediu a palavra para dizer que
está a ser construído um novo site da Junta de Freguesia, por elementos do
executivo para minimizar as despesas.-----------------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva questionou acerca das despesas que
transitaram do antigo mandato. Pediu para colocar atempadamente a luz e
música ambiente no centro da freguesia, visto que as restantes freguesias do
concelho também o têm. Alerta para a possível concorrência desleal da
instalação da barraca, no complexo desportivo do Clube de Futebol União por
conta da Junta de Freguesia, e questionou se esta experiência é para repetir.
Continua a sua intervenção perguntando se a Junta de Freguesia tem
conhecimento e tem apoiado as famílias que tem regressado da Venezuela.
Questionou o executivo se existe regulamento ou apoio para o pastoreio nas
serras da freguesia. Finalizou a sua intervenção interrogando sobre a cobertura
dos espaços desportivos das escolas primárias do Rochão e da Igreja, sobre a
construção do parque de estacionamento e remodelação do recinto desportivo
no Largo Concelheiro Ayres de Ornelas.----------------------------------------------------No que diz respeito à primeira questão colocada, o Tesoureiro Mário Frederico
Quintal Teixeira disse que iria averiguar os valores e apresentá-los na próxima
reunião de assembleia. Em relação aos efeitos natalícios, o Presidente da Junta
Freguesia respondeu que iria averiguar a situação junto da Câmara Municipal
para uma resposta mais eficaz. Acerca da instalação da barraca no Campo do
União explicou que foi um projeto piloto, sem fins lucrativos e que será para
repetir. Em relação às famílias, que regressam da Venezuela, respondeu que a
Junta de Freguesia, tem contribuído com a entrega de alguns bens materiais. As
mesmas assinam um documento comprovativo que atesta a receção desses
bens. Quanto à questão da apascentação o Presidente da Junta de Freguesia
referiu que não existe regulamento e que vai inteirar-se da situação. Sobre as
últimas questões o Presidente da Junta de Freguesia respondeu que teve uma
reunião com a Câmara Municipal e que existem estudos planeados para a
resolução destas situações, referindo ainda que irá apresentar na próxima
reunião de assembleia o planeamento de intervenção. --------------------------------A Segunda Vogal Sónia Cristina Freitas Castanha apresentou à assembleia
o concurso “Árvores de Natal – Reciclar no Natal” e ainda o concurso de
Presépios – dois mil e dezassete.-------------------------------------------------------------A Vogal Laura Daniela Gonçalves Baptista alertou para o facto de a instituição
“Renascer Nogueira” não ter recebido qualquer informação do concurso das
árvores de Natal. Conclui a sua intervenção explicando que “Renascer Nogueira”
e o Centro Comunitário da Nogueira são instituições diferentes.---------------------C)
Intervenção do Público.---------------------------------------------------------------Inscreveram-se para fazer uso da palavra:-------------------------------------------------Sra. Maria José Sousa, Sr. Agostinho Gouveia, Sra. Michele Martins e Sr. Óscar
Ornelas.----------------------------------------------------------------------------------------------A Sr. Maria José Sousa questionou sobre a permanência da barraca da feira
durante toda a semana e ainda acerca do pagamento das senhas de presença
nas reuniões de Assembleia de Freguesia, relativas ao mandato anterior.
O Presidente da Junta de Freguesia explicou que a montagem e desmontagem
da barraca requer tempo e custos, canalizando os recursos humanos para outras
prioridades.------------------------------------------------------------------------------------------

O Tesoureiro Mário Frederico Quintal Teixeira explicou que o pagamento das
senhas será efetuado no próximo ano desde que não comprometa a saúde
financeira da Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------------O Sr. Agostinho Gouveia alertou para o facto de existirem árvores tombadas
na estrada dos Casais D’álem e outras em situação de perigo eminente, que
devem ser limpas/podadas para precaver problemas de maior.----------------------O Presidente da Junta Freguesia disse que ia tomar as devidas precauções.-A Sra. Michele Martins chamou à atenção para a existência de buracos nas
estradas no sítio do Rochão. ------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que essa situação já estava
regularizada. ---------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Sr. Óscar Ornelas apresentou um documento à assembleia intitulado
“Análise sobre as podas das árvores no Largo Concelheiro Ayres de Ornelas”
conforme anexo dois, solicitando ao executivo o envio do mesmo à Câmara
Municipal de Santa Cruz. -----------------------------------------------------------------------Uma vez completa a ordem de trabalhos e nenhum assunto pendente por expor,
foi pelo presidente da Assembleia de Freguesia dado por concluída a sessão
pelas vinte e três horas e quinze minutos da qual se lavrou a presente ata que
será assinada pelos membros de mesa de assembleia presentes.------------------A Mesa da Assembleia
José Manuel Neto Henriques
____________________________
Rosa Maria dos Santos Gonçalves
_____________________________
Óscar Leandro Rodrigues Ornelas
_____________________________

