ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

ATA Nº. 1 / 2015
Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e quinze, às vinte e uma
horas, realizou-se a primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo,
Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no edifício da Junta da extinta Freguesia de Nª Sra de
Fátima, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenção do público ---------------------------------------------------------------------------------- Comunicação do Presidente --------------------------------------------------------------------------- Período antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia: --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Apreciação e votação da Ata nº.4 de 2014 -----------------------------------------Ponto dois – Adenda à ata de tomada de posse --------------------------------------------------Ponto três – Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2014 a 31/12/2014
Ponto quatro – Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental para 2015 -------------Ponto cinco – Apreciação e votação do inventário de todos os bens, direitos e
obrigações patrimoniais ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesta sessão estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia:
Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva, Cristina Maria Nunes Dias, Manuel Gaspar
Lopes da Silva, Pedro Miguel Oliveira Teixeira, Lino da Silva Neves, Maria Isabel Barros
Parente, Jacinta Marlene Marques Martins Cura, Ricardo Manuel Ferreira da Silva e
Sesnando Alves dos Reis. --------------------------------------------------------------------------------O Executivo fez-se representar pelo Presidente, Antero Marques dos Santos, pelo
Secretário Miguel António Costa da Silva e pelo Tesoureiro António Augusto Martins
Filipe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início à sessão com o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Dr. José Girão
Pereira, ocorrido a 23 de abril de 2015, documento este que será anexado a esta ata. -Não houve intervenção do público. -------------------------------------------------------------------29
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Assim, passou-se à comunicação do Presidente. Após a comunicação a senhora Isabel
Parente pediu esclarecimentos sobre o Espaço do Cidadão. O Executivo informou que
o Governo pretende instalar mil postos do Espaço do Cidadão. Um desses espaços será
instalado na nossa Freguesia, em Nariz. O equipamento irá permitir executar alguns
serviços da Loja do Cidadão. Uma funcionária da Autarquia vai receber formação com
duração de dois meses para depois usufruir deste equipamento e ajudar os cidadãos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------O Senhor Lino Neves leu um documento, que será anexado a esta ata, referente ao
passeio e ao parque de merendas em Nariz. -------------------------------------------------------O Senhor Sesnando Reis colocou algumas questões relacionadas com o projeto Polis
nos locais de Requeixo e Carregal. Afirmou que não estão a ser executados conforme
estava elaborado o projeto e questionou quais as obras que foram aprovadas e as que
não foram aprovadas e as respetivas alterações. Questionou ainda sobre o
acabamento dos balneários no Carregal e sobre o melhoramento das estradas. ---------O senhor Lino Neves voltou a intervir para questionar o Executivo sobre a
responsabilidade da obra do projeto Polis da Ria no sentido de saber se será a
Freguesia responsável. Questionou ainda se houve algum projeto e se este foi
entregue à Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------O Executivo informou que as obras são propriedade da Polis de Aveiro e que nunca foi
entregue na Junta de Freguesia qualquer projeto. Quanto aos balneários no Carregal a
obra ainda não está concluída, mas a torre de vigia já está construída. ---------------------A senhora Isabel Parente questionou o Executivo para quando está previsto o arranjo
da rua do Armazém de Nariz, colocar aqueduto das águas também em Nariz e se a
SUMA assume os estragos feitos no telhado de uma moradia em Nariz. -------------------O Executivo esclareceu que, relativamente ao aqueduto, o trabalho inicial executado
pela moradora foi mal feito porque não permite o escoamento das águas. O problema
será solucionado quando existir verba para o efeito. ---------------------------------------------30
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O senhor Pedro Teixeira comunicou que em Nariz há pavimentos degradados no Tojal,
no Porto de Ílhavo e na rua Barreira Branca. Enalteceu o trabalho desenvolvido na
Feira de Saúde que se realizou em Nariz no Parque das Merendas. --------------------------O Presidente do Executivo confirmou que a Feira de Saúde foi um sucesso. No entanto,
o Parque de Merendas precisa de pequenos arranjos, como a replantação de árvores
dado que as existentes não são as mais adequadas. Também o poço urge ser
intervencionado: precisa de ser tapado e vedado. Quanto aos arruamentos
danificados, o presidente esclareceu que foi enviado um relatório para a Câmara
Municipal de Aveiro reportando todas as situações. ---------------------------------------------Passou-se de seguida à ordem de trabalhos do dia. ----------------------------------------------Ponto um- Apreciação e votação da Ata nº.4 de 2014 ------------------------------------------Alguns membros desta Assembleia de Freguesia solicitaram que as atas corrigidas
sejam enviadas após a sua aprovação e que futuramente os anexos sejam ser
transcritos em ata. A Presidente da Assembleia de Freguesia informou que enviará as
atas já retificadas. -----------------------------------------------------------------------------------------Após a leitura da ata esta foi levada a votação. Foi aprovada por cinco votos a favor
(Cristina Dias, Sofia Silva, Manuel Silva, Lino Neves e Pedro Teixeira) e dois votos
contra (Ricardo Silva e Sesnando Reis) e duas abstenções (Isabel Parente e Jacinta
Marlene Cura). O senhor Ricardo Silva emitiu uma declaração de voto dizendo que não
vota a favor enquanto as atas não forem entregues e retificadas. O Sesnando Reis
votou contra por omitir uma parte da sua participação na última reunião. ----------------Ponto dois - Adenda à ata de tomada de posse ---------------------------------------------------Relativamente a este assunto, o Executivo informou que na mesma ata devem constar
os nomes completos e respetivos cargos dos elementos do Executivo para efeitos de
registo automóvel. A adenda foi efetuada e aprovada por unanimidade. -------------------Ponto três- Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2014 a 31/12/2014
O senhor Lino Neves manifestou-se dizendo que as contas estão corretas, reais e bem
apresentadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------31
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O senhor Pedro Teixeira questionou se a formação para aplicação de produtos
fitofarmacêuticos estava a ser divulgada para conhecimento da população. --------------O Executivo agradeceu o reconhecimento do bom trabalho e informou que a formação
está divulgada que até já há muitas pessoas interessadas em frequentar o curso. -------Ponto quatro – Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental para 2015 -------------Após apreciação da 1ª Revisão Orçamental para o ano 2015 passou-se à sua votação
com o seguinte resultado: cinco votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, Manuel Silva,
Lino Neves e Pedro Teixeira), zero votos contra e quatro abstenções (Ricardo Silva,
Jacinta Marlene Cura, Sesnando Reis e Isabel Parente). -----------------------------------------Ponto cinco – Apreciação e votação do inventário de todos os bens, direitos e
obrigações patrimoniais ---------------------------------------------------------------------------------O senhor Lino Neves manifestou-se dizendo que, do seu ponto de vista, é importante
identificar os imóveis pertencentes à União de Freguesias para fazer uma base de
dados onde constem todas as propriedades das extintas juntas de freguesia. Sugeriu
que se constitua uma comissão para fazer esse levantamento. -------------------------------O senhor Sesnando Reis referiu que a extinta junta de freguesia de Requeixo tem
muitos bens imóveis e que o seu inventário não está concluído. Por isso convém
retificar o inventário e visitar o local. Sugere que seja da responsabilidade dos
membros desta Assembleia de Freguesia fiscalizar os trabalhos e não de uma
comissão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Isabel Parente referiu que a extinta Junta de Freguesia de Nariz não possui
bens imóveis. Sugere que deve ser constituída comissão da qual devem fazer parte
todos os elementos desta Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------O presidente do Executivo informou que vai considerar todas as propostas
apresentadas, mas que de momento este ponto da agenda de trabalhos deverá ser
votado. Passou-se então à votação com cinco votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva,
Pedro Teixeira, Lino Neves e Isabel Parente), três votos contra (Ricardo Silva, Sesnando
Reis e Jacinta Marlene Cura) e uma abstenção (Manuel Silva). --------------------------------32
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voto de pesar pelo falecimento do Sr. Dr. José Girão Pereira, ocorrido em 23 de Abril
de 2015, do seguinte teor:
“Girão Pereira se eternizará em suas obras.
O Dr. José Girão Pereira foi o primeiro eleito democraticamente do Município de
Aveiro logo após o 25 de Abril. Liderou a autarquia durante 18 anos, de 1977 a 1994.
Na sua carreira política foi também deputado e eurodeputado pelo partido CDS. Foi
condecorado em Fevereiro de 2010 com a Ordem de Mérito pelo Sr. Presidente da
República. Foi também condecorado pelo Município de Aveiro com a medalha de ouro.
Durante a sua liderança fica em nós o seu bom exemplo pelos benefícios, não só na
sede do Concelho, mas também nas freguesias do concelho de Aveiro.
Foi nos seus mandatos que as freguesias de outrora Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
beneficiaram da implementação de muitos edifícios públicos que hoje se encontram ao
serviço das populações, nesta União de Freguesias. Foi um defensor acérrimo nas suas
convicções e pelas causas do concelho de Aveiro. Homem íntegro, de trato afável para
toda a gente, não desprezando nunca os mais humildes, por isso tinha amigos nos
diversos extratos sociais. Sem dúvida que Aveiro perde uma grande personalidade, um
grande líder, uma figura política e ímpar e um cidadão exemplar.”
Pelo seu percurso e exemplo de vida, propõe-se que esta Assembleia delibere:
1- Aprovar o presente “Voto de Pesar” pelo falecimento do Sr. Dr. José Girão
Pereira, guardando um minuto de silêncio em sua memória.
2- Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor
deste “Voto de Pesar”.
Os membros da Assembleia.
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Anexo I
Intervenção Lino Neves
União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
Assembleia de 28 de Abril de 2015
Finalmente já se vê algum alcatrão nas ruas mais degradadas da freguesia.
No caso do parque de Nariz e Rua do Covão em Nª Sra de Fátima.
A Rua de S. Paio com a construção do muro no alinhamento do Lar de Idosos e
passeios ficou uma obra impecável, pena é que estas obras não se tenham prolongado
até ao salão Paroquial. Sabemos que alguns testantes estão renitentes na cedência de
alguns metros de terreno, o que no meu entender viria em muito valorizar as suas
propriedades. Sugere-se ao executivo que faça todos os esforços no sentido de os
proprietários dos terrenos confinantes com a estrada venham a modificar a sua
posição, pois ficaria ali uma artéria com uma mais-valia.
O retiro de Salomão, em Requeixo, bastante degradado, foi requalificado com todo o
esmero e o retiro da Rua da Alagoa na Taipa com a nova imagem ficará uma obra do
agrado de toda a população, pois assim já se me manifestaram.
Sugere-se que nestes retiros sejam colocados avisos proibitivos de colagem de
qualquer publicidade.
As obras da Polis, em Requeixo e Carregal, têm sido acompanhadas e algumas
modificações no seu projeto têm sido alvo das intervenções deste executivo.
A rotunda da Estrada Nac. 235 que dá acesso para a Costa do Valado e para a Estação
de Tratamento em Eirol, embora seja uma obra fora do âmbito da jurisdição desta
Junta, foi por esta insistentemente reclamada e está a ser complementada.
As dívidas ao Centro Regional de Segurança Social e as multas e coimas que
transitaram das ex-freguesias de Nariz e Requeixo estão escrupulosamente a ser
honradas, se não fosse esta herança de má fortuna mais algumas obras poderiam ser
concretizadas.
No meu entender este executivo, mesmo com falta de recursos financeiros, tem
levado a cabo obras a contento da maioria da população, conseguindo angariar
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materiais em empresas e até em particulares para conclusão destas, evitando assim
que se fiquem simplesmente por esqueletos.
Neste contexto continuamos na senda dos compromissos assumidos.
O membro da Assembleia
Lino Neves
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