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

ATA Nº. 2/2015

Ao trigésimo dia do mês de junho de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas,
realizou-se a segunda sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz, no edifício da Junta da extinta Freguesia de Nariz, com a
seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------Intervenção do público ----------------------------------------------------------------------------------Comunicação do Presidente ----------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------Nesta sessão estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia: Presidente
Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva e Secretários: Cristina Maria Nunes Dias e
Manuel Gaspar Lopes da Silva; Pedro Miguel Oliveira Teixeira, Adélio Correia Marques
da Silva que substituiu Lino da Silva Neves, Maria Isabel Barros Parente, Jacinta
Marlene Marques Martins Cura, Ricardo Manuel Ferreira da Silva. Esteve ausente o
senhor 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 a intervenção do público. ------------------------------------------O senhor Hélio Fabiano veio comunicar que algumas da ruas em Nariz se encontram
em estado degradável para a circulação de automóveis devido aos buracos nas vias.
Questionou a quem é que deverá apresentar as responsabilidades por algum incidente
e pediu para intervir na redução de pó que paira no ar da antiga fábrica de cerâmica. –
A senhora Maria Fernanda Marques pediu à Junta de Freguesia para arranjar/cortar as
árvores (choupos) na Rua do Paraíso em Nariz para evitar entupimentos derivados do
lixo das folhas e queda de hastes. ---------------------------------------------------------------------O senhor Ricardo Silva perguntou de quem é a responsabilidade por fazer e
limpeza/arranjos de alguns pavimentos e terrenos que eram feitos pela extinta Junta
de Freguesia de Nariz. ------------------------------------------------------------------------------------37
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O Presidente da Junta de Freguesia informou que tem conhecimento do estado em
que as ruas estão e já comunicou à Câmara Municipal a urgência em tapar os buracos.
Se houver algum prejuízo na viatura deve comunicar-se à Câmara Municipal a
ocorrência. Em relação à poluição que paira no ar na antiga fábrica não houve uma
licença de autorização por parte da Câmara Municipal de Aveiro. Quanto à limpeza de
árvores, canas, e terrenos e pavimentos é da responsabilidade do proprietário se
estiver em zona privada. Pode pedir ajuda à Proteção Civil e o que for da
responsabilidade da Câmara Municipal ou Junta de Freguesia deve ser comunicado
para resolver a situação. ---------------------------------------------------------------------------------Comunicação do Presidente ----------------------------------------------------------------------------De seguida, passou-se à comunicação do presidente que procurou mostrar de forma
sucinta todos os trabalhos desenvolvidos na União de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz. ----------------------------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------O senhor Ricardo Silva pediu esclarecimentos sobre as instalações sanitárias do Parque
de Merendas em Nariz não estarem ao serviço da população durante um convívio que
se realizou, já que tinha sido comunicado e existência desse convívio. O Executivo
respondeu que não recebeu nenhuma informação desse convívio e que as casas de
banho são fechadas à noite por motivos de vandalismo. Quem necessita das chaves
deve comunicar com antecedência. ------------------------------------------------------------------A senhora Isabel Parente questionou novamente acerca do funcionamento do Parque
de Merendas de Nariz e sugeriu que a pessoa responsável por abrir e fechar o
Cemitério faça o mesmo processo com o Parque. Foi deliberado pela Assembleia que o
parque estaria aberto permanentemente. O Executivo vai ajustar esse problema
relativamente ao horário. --------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia informou os membros desta Assembleia que há uma
adenda a fazer na convocatória: na ordem do dia deve constar “Ponto um- Apreciação
e votação das atas retificadas em 2014”. ------------------------------------------------------------38

