ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA CAMACHA
CONCELHO DE SANTA CRUZ
ATA Nº72
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 Rosa Maria dos
Santos Gonçalves primeira secretária, em substituição do presidente de
assembleia, José Manuel Neto Henriques, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas,
segundo secretário, assumindo as funções de primeiro secretário e Paulo
Alexandre Henriques Góis nomeado pela presidente em exercício e aceite por
unanimidade pela assembleia para a funções de segundo secretário.
Comparecerem ainda nesta reunião 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, Hugo André Ferreira Carvalho, Maria Fátima de Jesus Rodrigues pelo
Partido Juntos Pelo Povo.-----------------------------------------------------------------------Não compareceram a esta sessão o Presidente da Assembleia, José Manuel
Neto Henriques e ainda o Tesoureiro, Mário Frederico Quintal Teixeira, tendo
estes 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 “Contrato Interadministrativo de confirmação da
delegação legal de competências do Município de Santa Cruz na Freguesia da
Camacha”;------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Apreciação do “Acordo de execução, referente às competências
delegadas pelo Município de Santa Cruz na Junta de Freguesia da Camacha, ao
abrigo do Contrato Interadministrativo”;-----------------------------------------------------Ponto Cinco – Apreciação de protocolos e parcerias estabelecidos com
diferentes entidades------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Apreciação do Regulamento do Sistema de Controlo Interno. ----Ponto Sete – Apreciação e aprovação da conta de gerência de 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2017----------------------------------------------------------------------------Ponto Oito – Apreciação e aprovação da conta de gerência de 21 de outubro a
31 de dezembro de 2017.-----------------------------------------------------------------------Ponto Nove – Actividades desenvolvidas na freguesia no 1º trimestre de 2018 Ponto Dez – Apreciação do inventário dos bens da Junta de Freguesia.---------Ponto Onze –Toponímia.-----------------------------------------------------------------------Ponto Doze –Outros Assuntos de interesse.----------------------------------------------C)
Intervenção do Público. -----------------------------------------------------------------

A)
Período antes da ordem do dia.----------------------------------------------------Inscreveram-se para usar a palavra os vogais, Hélder Dinis Nunes Silva, Laura
Daniela Gonçalves Baptista, Sofia Cristina Gouveia Fernandes e José Humberto
Soares Andrade.-----------------------------------------------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva – propôs à apreciação e votação da
assembleia de freguesia da camacha a opção introduzida pelo presidente da
junta, de ele próprio passar ao regime de tempo inteiro, conforme anexo um.---A Presidente de Assembleia aceitou o documento e propôs a apreciação e
votação no ponto doze da ordem de trabalhos, outros assuntos de interesse.---A Vogal Laura Daniela Gonçalves Baptista tinha questões relacionadas com
o Mercado e com as ruas. ----------------------------------------------------------------------A Vogal Sofia Cristina Gouveia Fernandes pretendia questionar sobre a
barraca do bolo do caco, estacionamento e outras questões que achava
pertinentes. -----------------------------------------------------------------------------------------O Vogal José Humberto Soares Andrade perguntou sobre a rede viária da
freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente de Assembleia, Rosa Maria dos Santos Gonçalves aceitou
todas as inscrições e propôs que todas as questões fossem colocadas no ponto
doze da ordem de trabalhos, outros assuntos de interesse.---------------------------B)
Ordem do dia-----------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Apreciação e votação da ata da sessão anterior.-------------------A Presidente de Assembleia colocou a ata a votação, sendo a mesma
aprovada por maioria absoluta com nove votos a favor e três abstenções.
Votaram a favor 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, pelo Partido Juntos Pelo
Povo e ainda Rosa Maria dos Santos Gonçalves e Óscar Leandro Rodrigues
Ornelas do órgão deliberativo. Abstiveram-se os vogais Paulo Alexandre
Henriques Góis, Maria Fátima de Jesus Rodrigues e Hugo André Ferreira
Carvalho do Partido Juntos Pelo Povo------------------------------------------------------Ponto Dois – Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia, Rosa Maria dos Santos
Gonçalves, referiu que este, é um documento orientador de toda a atividade dos
membros da assembleia e também da junta, pelo que todos os membros deverão
lê-lo com atenção a fim de conhecerem bem as seus deveres, assim como os
seus direitos, enquanto membros de uma assembleia de freguesia. Salientou
que o regimento sofreu algumas alterações em relação ao anterior de acordo
com a última legislação em vigor sobre esta matéria (Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro). Foram introduzidos mais alguns artigos e foram feitas alterações em
outros de modo a tornar mais clara a atividade dos membros da assembleia e
também da junta. Foram introduzidos o Artigo 10, “Sessões Ordinárias” e o
Artigo 11, “Sessões extraordinárias”. Foram alterados o Artigo nº17,
“Convocação de Sessões” que poderá agora ser feito apenas por email com
confirmação por telefone por um dos funcionários da junta. Toda a

documentação sujeita a aprovação e/ou votação será disponibilizada em formato
digital com o mínimo de oito dias de antecedência. O Artigo nº 15 “Competência
do Presidente”, o Artigo nº 16 “Competência dos Secretários”, foram alterados
de acordo com a lei atualmente em vigor. O Artigo nº22 ”Uso da palavra”, sofreu
ligeiras alterações em relação aos tempos de intervenção. Foi introduzido um
ponto no Artigo nº24, “Atas”, para uma maior fidedignidade das mesmas,
podendo estas serem gravadas como estipulado na reunião de assembleia
anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia perguntou se alguém tinha alguma dúvida em
relação às alterações efetuadas ao regimento. -------------------------------------------O Vogal Hélder Dinis Nunes Silva colocou uma questão/dúvida sobre o ponto
2 do Artigo nº 14 “Pedido de justificação de faltas pelo interessado é feito por
escrito e dirigido à mesa, no prazo de cinco dias a contar da data da sessão em
que a falta se tenha verificado, e a decisão é notificada ao interessado
pessoalmente ou por carta registada”. ------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia esclareceu que a justificação de faltas é
competência da Mesa da Assembleia. Posto isto, colocou o documento à
votação, sendo aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------Ponto Três – Apreciação do “Contrato Interadministrativo de confirmação
da delegação legal de competências do Município de Santa Cruz na
Freguesia da Camacha”;-----------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia, Rosa Maria dos Santos
Gonçalves, passou a palavra ao Presidente de Junta de Freguesia, Pedro
Damião Barreto Fernandes que fez uma breve explicação deste ponto da
ordem de trabalhos. Proferiu que o mesmo foi um acordo estabelecido entre a
Câmara Municipal e todas as freguesias, sendo uma ajuda mensal que vem
facilitar e ajudar em mais alguns casos como limpeza de estradas, veredas e
outras situações imprevistas. ------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia, Rosa Maria dos Santos
Gonçalves, deu a palavra à vogal do Partido Social Democrata, Laura
Daniela Gonçalves Baptista, que perguntou se havia alguma especificação
para que se executasse os trabalhos de limpeza na sua rua. Continuou a sua
intervenção sugerindo que fosse feito um trabalho de pesquisa para averiguar o
estado de cada caminho da freguesia. -----------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Damião Barreto Fernandes,
respondeu que existe uma lista dos vários caminhos com maiores necessidades
de limpeza que consoante o pessoal e equipamentos disponíveis estabelece
prioridades. Referiu que até ao final do ano transato não teve pessoal suficiente,
os POD (Plano Ocupacional de Desempregados) findaram, ficando disponíveis
apenas os RSI (Rendimento Social de Inserção). Entretanto, já está a trabalhar
no sentido de angariar novos POD. Referiu ainda que está a estabelecer uma
parceria com o – Centro Comunitário da Nogueira no sentido de promover a
limpeza do bairro. ---------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Apreciação do “Acordo de execução, referente às
competências delegadas pelo Município de Santa Cruz na Junta de
Freguesia da Camacha, ao abrigo do Contrato Interadministrativo”----------A Presidente da Assembleia de Freguesia, Rosa Maria dos Santos
Gonçalves, deu a palavra ao Vogal do Partido Social Democrata Hélder Dinis
Nunes Silva, que questiona o Presidente da Junta o que é que este documento
acrescenta ao que já estava a ser feito anteriormente. ----------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia, mencionou o documento em causas deve
apenas para clarificar a ajuda monetária por parte da Camara Municipal, para os
trabalhos a desenvolver pela Junta de Freguesia. Neste documento está
estipulado que a Junta de Freguesia terá de entregar um relatório à Camara
Municipal para justificar os gastos em cada um dos trabalhos desenvolvidos.---O Vogal do Partido Social Democrata José Humberto Soares Andrade,
afirmou que os trabalhos de limpeza de caminhos já eram competência da Junta
de Freguesia por isso este acordo, na sua opinião, serve apenas para injetar
dinheiro na Junta de Freguesia. Finalizou a sua intervenção pedindo uma
explicação ao Presidente da Junta.----------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, alegou que este acordo serve para criar
melhores condições de trabalho.--------------------------------------------------------------O Primeiro Vogal do Executivo, André Teixeira, esclareceu que o acordo não
acrescenta valor monetário ao orçamento da freguesia, apenas regulamenta os
valores cedidos pela Câmara destinados a serem utilizados na limpeza dos
Caminhos e Veredas da Freguesia. ---------------------------------------------------------Ponto Cinco – Apreciação de protocolos e parcerias estabelecidos com
diferentes entidades----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, sugeriu que fosse
feito uma análise dos protocolos e parcerias e caso surgissem dúvidas, as
colocassem na próxima reunião de assembleia.------------------------------------------O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Nunes Silva, questionou
o Presidente da Junta sobre o protocolo entre a Junta e os CTT, referindo que
tinha dúvidas acerca do funcionamento do mesmo. ------------------------------------O Presidente da Junta disse que iria enviar esse protocolo o mais breve
possível. --------------------------------------------------------------------------------------------Os pontos seis, sete e oito da ordem de trabalhos foram adiados para uma
reunião de assembleia extraordinária por falta do Tesoureiro Mário Frederico
Quintal Teixeira, para esclarecimento de eventuais dúvidas.------------------------Ponto Nove – Atividades desenvolvidas na freguesia no 1º trimestre de
2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, Pedro Fernandes, fez uma breve descrição das
atividades desenvolvidas no primeiro trimestre do presente ano. De referir, a
Prova dos Reis, Carnaval das escolas, Cortejo de Carnaval, Páscoa nas escolas
públicas da Freguesia. Referiu-se também ao trabalho de limpeza de caminhos
e veredas efetuados neste trimestre. --------------------------------------------------------Ponto Dez – Apreciação do inventário dos bens da Junta de Freguesia.---------A Presidente da Assembleia referiu que este documento não sofreu qualquer
alteração, não havendo qualquer questão a colocar por parte dos membros da
Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Onze –Toponímia.-----------------------------------------------------------------------O presidente da Junta de Freguesia Pedro Fernandes, disse que iria proceder à
substituição das sinaléticas mais danificadas de algumas veredas da freguesia.
Referiu que foi colocada uma placa sinalética no caminho Ti Cipriano no sítio da
Nogueira. Continuou a sua intervenção alegando que iria providenciar a
marcação de duas passadeiras e duas lombas no caminho municipal da Portela.
O Vogal do Partido Social Democrata Hélder Dinis Nunes Silva chamou a
atenção para o fato de já ter sido referido na assembleia anterior a colocação de
três lombas, uma na Rua Maria Ascensão na passadeira junto ao Bar “o

Evaristo”, outra na subida do “Branquinho” e outra na passeira em frente á Igreja
Nova. No entanto, ainda não foram colocadas.-------------------------------------------O Presidente da Junta, Pedro Fernandes, respondeu que a instalação das
lombas nos locais referidos continuam em estudo.--------------------------------------Ponto doze – Outros assuntos de interesse-------------------------------------------A Presidente de Assembleia, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, pediu ao
Primeiro Secretário, Óscar Ornelas, para ler a proposta apresentada pelo Vogal
do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Silva, na reunião de assembleia
anterior, afim de submete-la a votação.-----------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, alegou que a
proposta em causa iria de encontro ao trabalho desenvolvido pela Junta de
Freguesia e da Câmara Municipal de Santa Cruz pelo que, na sua opinião, não
valeria a pena aceitar esta proposta. Concluiu a sua intervenção dizendo que
está sempre aberto a novas ideias e proposta.-------------------------------------------A Presidente de Assembleia, Rosa Gonçalves, colocou a proposta anterior a
votação, sendo a mesma não aprovada com sete votos contra do Partido Juntos
Pelo Povo, quatro a favor do Partido Social democrata e um a favor do Partido
Juntos Pelo Povo. Votaram contra, os Vogais do Partido Juntos Pelo Povo:
Cândida Maria de Jesus Andrade, Inácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís
Fernandes de Freitas, Maria Fátima de Jesus Rodrigues e Hugo André Ferreira
Carvalho, a Presidente da Assembleia Rosa Maria dos Santos Gonçalves e o
Secundo secretário Paulo Alexandre Henriques Góis. Votaram a favor os Vogais:
Hélder Dinis Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, José Humberto
Soares Andrade, Laura Daniela Gonçalves Baptista, do Partido Social
Democrata e o Primeiro Secretário, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, do
Partido Juntos Pelo Povo.-----------------------------------------------------------------------A Presidente de Assembleia, Rosa Gonçalves, solicitou ao Primeiro
Secretário, Óscar Ornelas, que lê-se as várias propostas apresentadas nesta
assembleia nomeadamente:-------------------------------------------------------------------Proposta um: projeto “Viver Mais, Viver Melhor” da proponente, Rosa Maria dos
Santos Gonçalves, do Partido Juntos Pelo Povo, informando que a mesma será
votada na próxima reunião de assembleia. Este documento encontra-se em
anexo a esta ata (Anexo I).---------------------------------------------------------------------Proposta dois: Colocação a votação da Assembleia de Freguesia da Camacha
da opção introduzida pelo Presidente da Junta de Freguesia da Camacha de ele
próprio passar ao regime de tempo inteiro (Anexo II), apresentada pelo Partido
Social Democrata.---------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, pediu a palavra para
se expressar sobre a proposta, dizendo que a sua situação encontrava-se em
análise pela ANAFRE.---------------------------------------------------------------------------A Presidente de Assembleia, Rosa Gonçalves, colocou a proposta anterior a
votação, sendo a mesma não aprovada com sete votos contra do Partido Juntos
Pelo Povo, uma abstenção do Partido Juntos Pelo Povo e quatro a favor do
Partido Social democrata. Votaram contra, os Vogais do Partido Juntos Pelo
Povo: Cândida Maria de Jesus Andrade, Inácio Alexandre Melim Fernandes,
José Luís Fernandes de Freitas, Maria Fátima de Jesus Rodrigues e Hugo André
Ferreira Carvalho, a Presidente da Assembleia Rosa Maria dos Santos
Gonçalves e o Secundo secretário Paulo Alexandre Henriques Góis. Absteve-se
o Primeiro Secretário, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, (apresentando um a
declaração de voto, conforme Anexo III). Votaram a favor os Vogais: Hélder Dinis

Nunes Silva, Sofia Cristina Gouveia Fernandes, José Humberto Soares Andrade,
Laura Daniela Gonçalves Baptista, do Partido Social Democrata.-------------------O Primeiro Secretário, Óscar Ornelas, apresentou em nome da Junta de
Freguesia, quatro votos de louvor, respetivamente à Associação Desportiva da
Camacha que contribui para a conquista da “Campeonato Regional da I
Divisão Regional de Futebol – Juvenis”, ao Clube Desportivo Unidos da
Camacha que contribui para o excelente desempenho desportivo no
“Campeonato Regional de combates infantis e Cadetes de 2018”, ao Grupo
de Teatro experimental da Camacha por mais uma excelente iniciativa do “AmoTEATRO” e ao Ornitólogo Francisco Freitas pela conquista do “Campeonato do
Mundo na Modalidade de Ornitologia”. Apresentou também um voto de pesar
pelo falecimento da D. Áurea de Jesus Rodrigues que desempenhou um papel
importante no desenvolvimento social em representação da nossa freguesia
tanto a nível nacional como internacional. Todos estes documentos foram
votados e aprovados por unanimidade. Estes documentos encontram-se
anexados à ata.------------------------------------------------------------------------------------A Vogal do Partido Social Democrata, Sofia Cristina Fernandes, questionou
o executivo acerca da competência da limpeza de um terreno pertencente a
privados. --------------------------------------------------------------------------------------------O Primeiro Secretário da Assembleia, Óscar Leandro Rodrigues Ornelas,
esclareceu que a limpeza de terrenos privados é sempre da competência do
dono. No entanto, pode-se sempre enviar um oficio para Câmara Municipal a
solicitar a limpeza do mesmo e esta toma as devidas providências. ---------------O Vogal do Partido Social Democrata, Hélder Dinis Silva, levantou a questão,
se não seria da competência da Junta de Freguesia, enviar cartas aos
proprietários dos terrenos que têm maior incidência de fogos florestais, para que
efetuassem o abate das árvores que causam perigo. Continuou referindo-se a
um conjunto de situações, que na sua opinião não foram cumpridas, a referir, o
apoio à habitação. Questionou se foi feito um levantamento das famílias que se
encontram em lista de espera. Em relação ao apoio à medicação, perguntou
quantas pessoas recorreram a este apoio em dois mil e dezoito. Indagou sobre
a situação do “site” da Junta de Freguesia. Solicitou que a junta de freguesia
fizesse um levantamento do número de famílias que regressou da Venezuela e
que tipo de apoios necessitam. Por fim alertou o tesoureiro que o pagamento das
senhas aos membros da assembleia, por lei, dispõe de uma verba própria não
podendo ser utilizada noutras situações e que deve ser paga num prazo máximo
de três semanas.----------------------------------------------------------------------------------A Presidente de Assembleia, Rosa Gonçalves, passou a palavra à Vogal do
Partido Social Democrata, Sofia Cristina Fernandes que propôs ao executivo
uma eventual negociação de abertura do “estacionamento” privado atrás da
paragem de autocarros, passar a ser diário e não apenas ao fim de semana.
Questionou ainda se a barraca do bolo do caco seria inserida no mercadinho.
Finalizou a sua intervenção propondo um contacto como proprietário do edifício
Flor da Achada devido às barreiras existentes que poem em perigo a circulação
pedonal. A Vogal do Partido Social Democrata, Laura Daniela Baptista,
questionou o executivo sobre a data de abertura e o regulamento do mercadinho.
Gostaria de saber se a receita reverte para a Câmara Municipal ou para a Junta
de freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------

No seguimento, o Primeiro Secretário da Assembleia, Óscar Leandro
Rodrigues Ornelas, esclareceu ao Vogal Hélder Dinis Silva que a prevenção
dos fogos não deve ser efetuada apenas pelo simples abate das árvores, mas
também através da limpeza dos matos florestais. ---------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia continuou, respondendo às questões
colocadas pelo Vogal Hélder Dinis Silva, afirmando que no que diz respeito ao
apoio habitacional já está tudo encaminhado. No que diz respeito aos apoios à
medicação respondeu que existem outras entidades que também o fazem, daí o
fraco número de adesão. Contudo este ano existe maior número de candidaturas
que serão analisadas em conjunto com as outras entidades de modo a não ser
atribuído dois subsídios. Continuou, referindo que toda a intervenção efetuada
no mercadinho é da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz, e a
seu tempo será disponibilizado o regulamento do funcionamento deste. Em
relação à barraca do Bolo do Caco, a Câmara Municipal de Santa Cruz está a
analisar a situação mais adequada. Sobre o apoio às famílias regressadas da
Venezuela, explicou que já findou o prazo de candidatura, havendo uma grande
adesão e que a Câmara Municipal irá analisar. Para o pagamento das senhas
de presença referiu que estamos a fazer um grande esforço para regularizar a
situação o mais rapidamente possível.------------------------------------------------------Respondendo à Vogal Sofia Fernandes, afirma que irá averiguar junto do
proprietário a possibilidade de abrir pelo menos mais um dia.------------------------O Primeiro Vogal do Executivo, André Filipe Teixeira Belim, respondeu que
o “site” está operacional e acessível.--------------------------------------------------------A Presidente de Assembleia, Rosa Gonçalves, esclareceu que existe um
balcão de apoio no aeroporto para que as famílias regressadas da Venezuela
possam fazer um pré inscrição a requerer apoio.
Intervenção do Público----------------------------------------------------------------

Inscreveram-se para fazer uso da palavra as Senhoras, Maria José Fernandes
Sousa e Michele Martins.------------------------------------------------------------------------A Presidente de Assembleia, Rosa Gonçalves, passou a palavra à Senhora
Maria José Fernandes Sousa que solicitou a Junta para a elaboração de um
ofício à entidade responsável pela estrada regional 102 no sentido de efetuar a
limpeza da mesma. Questionou sobre o abate das árvores junto ao pavilhão e à
piscina. Continuou afirmando que a Junta de Freguesia deixou de dar apoio aos
medicamentos porque a Câmara Municipal iria fazê-lo, assim sendo, questiona
se o procedimento em relação às bolsas de estudo seria o mesmo. Perguntou
se os mestrados serão integrados nas bolsas de estudo neste mandato. Alertou
para a retificação do orçamento, pelo facto de ser atribuído um reforço financeiro
da Câmara Municipal à Junta de Freguesia. Questionou acerca da proposta
apresentada pelo Vogal Hélder Dinis Silva, ser apresentada à Junta ou à
Assembleia de Freguesia. Visto que a proposta foi direcionada à Assembleia de
Freguesia, afirmou que o Presidente da Junta não pode se pronunciar sobre o
sentido de voto dos vogais da assembleia. Na sequência da resposta dada pelo
Presidente da Junta, afirmou que gostaria que ficasse registado em ata. Solicitou
dar um nome a uma rua ou caminho com o nome do senhor Adelino “O Carteiro”
A Senhora Michele Martins perguntou qual o destino do dinheiro angariado na
barraca da Junta de Freguesia no Campo do Clube Futebol União.-----------------

A Presidente de Assembleia, Rosa Gonçalves, passou a palavra ao Primeiro
Secretário Óscar Ornelas para dar resposta à questão colocada pela senhora
Maria José Fernandes Sousa acerca da remodelação dos espaços verdes da
Achada. Deste modo, na qualidade de Engenheiro Agronómico- Espaços
Verdes, salientou que algumas espécies podem não ser as mais adequadas,
contudo o corte efetuado nos varandins dos canteiros dá uma maior amplitude
ao espaço e a reorganização das espécies torna o local muito mais aprazível
para os transeuntes.-----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta deu seguimento às questões colocadas pela Senhora
Maria José Sousa, afirmando que que está previsto a aplicação de um “tapete”
novo no troço da estrada referido. Em relação aos cedros respondeu que não é
perito no assunto mas segundo o que ouviu da Proteção Civil as árvores tiveram
de ser abatidas. O apoio aos medicamentos é uma lei efetuada pela Câmara
Municipal, no entanto, iremos analisar a possibilidade de apoio por parte da junta
na próxima reunião de executivo. Em relação à bolsa de estudo, em princípio o
procedimento será o mesmo do mandato anterior. Continuou a sua intervenção
dizendo que a atribuição do nome do Senhor Adelino a uma rua ou caminho é
merecido e que iria ponderar essa possibilidade.-----------------------------------------Dando resposta às questões colocadas pela senhora Michele Martins,
mencionou que o dinheiro angariado serviu para pagar as despesas resultantes
do convívio da tomada de posse. ------------------------------------------------------------Antes de finalizar a reunião de assembleia, a Presidente da Assembleia marcou
uma reunião extraordinária para o dia vinte e quatro de abril às vinte horas, de
modo a discutir os pontos número seis, sete e oito da ordem de trabalhos.-------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 trinta minutos da qual se lavrou a presente ata que será
assinada pelos membros de mesa de assembleia presentes.-------------------------

A Mesa da Assembleia

Rosa Maria dos Santos Gonçalves
_____________________________
Óscar Leandro Rodrigues Ornelas
_____________________________
Paulo Alexandre Henriques Góis
______________________________

