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

ATA Nº 3 /2017
ATA MINUTA
Ao vigésimo sexto dia do mês de Setembro de dois mil e dezassete, pelas vinte horas e trinta
minutos, realizou-se a terceira 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 ----------------------------------------------------------------------------Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um - Apreciação e Votação das Atas nº 1 e 2/2017 -------------------------------------------Ponto dois - Apreciação e Votação da Ata Minuta nº3/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia: Presidente da Assembleia Sofia
Alexandra Vieira de Melo Santos Silva e Secretários: Cristina Maria Nunes Dias e Manuel
Gaspar Lopes da Silva; Lino da Silva Neves, Pedro Miguel Oliveira Teixeira, Ricardo Manuel
Ferreira da Silva, Maria Isabel Barros Parente. Nesta sessão não estiveram presentes os
membros da Assembleia Sesnando Alves do Reis e Jacinta Marlene Marques Martins Cura.
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 Gonçalo Gonçalves começou por agradecer aos membros da Assembleia de
Freguesia pelo seu trabalho e disponibilidade neste mandato que agora chega ao fim e
comunicar ao Executivo alguns alertas em Nariz mais propriamente na Fonte do Olho – o
lavadouro não se encontra apropriado para ser utilizado pela população. A nascente vem água
pela estrada e muitas pessoas têm às suas portas um pequeno riacho devendo o Executivo
prestar atenção a esse aspeto. Outro alerta para o Executivo são os passeios. Já foram feitos
alguns, mas outros têm de ser melhorados, assim como na curva antes de virar para a lixeira
onde deve haver mais segurança. Devem existir passeios para as pessoas. Dá como exemplo a
localização dos caixotes do lixo que ficam mesmo no meio dos passeios forçando as pessoas a
virem para o meio da estrada, não podendo o Presidente da Junta desculpar-se com o
Presidente da Câmara e este por sua vez com o Governo. Alguém tem de assumir a
responsabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Questiona ainda se os terrenos que são propriedade da Câmara Municipal de Aveiro estão
todos inventariados e se existe o risco de esta entidade vir a apropriar-se dos terrenos
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pertencentes à Junta de Freguesia, uma vez que houve em tempos uma situação em que uma
pessoa se apropriou de um terreno da Junta de Freguesia. Ouve-se muitas vezes o Presidente
da Junta de Freguesia dizer que não pode fazer mais, mas as pessoas cada vez têm menor
qualidade de vida e quem tem voz política tem e deve fazer ouvir a sua voz e fazer o que
promete às pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, em resposta ao senhor Gonçalo, começou por dizer que, em relação à
Fonte do Olho, as pessoas daquela rua têm razão em reclamar pois o Executivo tinha
prometido substituir o tubo e ainda não o fez. Porém com cinco fontes na freguesia não é fácil
zelar por todas, mas o trabalho vai ser feito o mais breve possível. Quanto aos passeios, o
Executivo tem noção que ainda há muito para fazer. Os que já foram feitos foram bem feitos,
mas em alguns, como no lugar do Carregal e de Requeixo, tem que se resolver o problema dos
caixotes do lixo e recolocá-los em sítios mais apropriados para que não fiquem na via pública. Quanto ao terreno que foi apropriado por um particular, a Junta de Freguesia não tem como
provar que aquele terreno veio à posse da Junta. Apenas existe uma ata a dar o terreno a essa
pessoa que, por sua vez, tem o terreno registado no seu nome. Porém, o caso tem mais de
quarenta anos e a Junta de Freguesia nunca percebeu bem o caso, como e por que motivo o
terreno foi dado a essa pessoa. O que é certo é que a pessoa tem o terreno registado no seu
nome. Quanto à questão que entretanto o senhor Gonçalo pôs relativa à queda de materiais
para a via pública do edifício onde estaria previsto ser o Museu em Requeixo, o Executivo
respondeu que vai verificar a situação e ver o que se passa. ----------------------------------------------O senhor Vítor Resende pediu a palavra e começou por dizer que existem diversas situações
em Nariz de terrenos abandonados e com falta de limpeza, devendo o Executivo ser mais pro
ativo nestas e noutras situações a comunicar à Câmara Municipal e a quem de direito para a
limpeza ser feita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo respondeu que nessas situações costuma comunicar à Policia Municipal e esta
encarrega-se de notificar os proprietários dos terrenos para procederem à limpeza, mas os
próprios cidadãos podem comunicar à Junta de Freguesia dos casos que tenham conhecimento
para ser mais fácil chegar a todos os terreno e assim comunicar à Policia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida ao período antes de ordem do dia em que pediu a palavra a senhora
Isabel Parente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Isabel Parente questionou o Executivo se este tinha conhecimento da situação da
ponte que liga o Ribeirinho à Vila Nova. Em caso positivo questiona se fez algum tipo de
“força” junto da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------O Executivo respondeu que a situação já dura pelo menos há um ano e que já alertou tanto a
Câmara Municipal de Aveiro como a de Oliveira do Bairro, pois a responsabilidade é das duas
entidades, mas nem uma nem outra ainda fez nada. -------------------------------------------------------O senhor Lino Neves entregou um documento que vai ser anexado a esta ata. Os membros da
Assembleia e a Presidente agradeceram as palavras do membro da Assembleia Lino Neves. ----81
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O membro da Assembleia Ricardo Silva começou a sua intervenção por dizer que as atas estão
incompletas e que faltam os documentos complementares que o senhor Lino entrega.
Demostra o seu desagrado pelas poucas obras feitas em Nariz dizendo que os outros locais da
Freguesia tiveram muito mais obra que Nariz. Acrescenta que o Tesoureiro foi incompetente e
não ajudou a localidade de Nariz, sendo os outros membros do Executivo competentes pois
ajudaram as suas localidades. A Presidente da Assembleia pediu que não se dirigisse desse
modo ao elemento do Executivo pois exigia respeito na Assembleia. Disse ainda que a
Freguesia era junção de todas as localidades e não podíamos nunca olhar só para a nossa
localidade onde vivemos mas sim olhar a Freguesia como um todo. -----------------------------------O Senhor Ricardo continuou dando os parabéns em relação ao Parque Infantil de Nariz, mas é
pena ser só em Nariz. Fica feliz pela visita da Câmara Municipal de Aveiro, mas a Associação
Desportiva de Nariz precisa de requalificar o espaço pois os jogadores ainda jogam no pelado.
Continuou fazendo menção a várias promessas que foram feitas pelos manifestos de
campanha eleitoral dos últimos quatro anos e que não vê o que foi feito das promessas.
Considera que Nariz foi muito prejudicado neste mandato e questiona o Executivo se este
ganhar as próximas eleições se vai continuar a mentira de há quatro anos atrás. -------------------O senhor Filipe, Tesoureiro do Executivo, esclarece que nunca foi incompetente. Apesar das
dificuldades que o Executivo encontrou nestes quatro anos muito foi feito pela Freguesia e
pelo lugar de Nariz. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo esclareceu ainda que o parque infantil não serviu para se promoverem
politicamente. Foi uma opção da Câmara Municipal de Aveiro e da Junta de Freguesia fazer
naquele lugar, tendo o Executivo ideia de fazer mais parques nos restantes lugares da
Freguesia. Em relação ao campo de futebol do Porto d’ Ílhavo, em Nariz, houve investimento
no local, mas o vandalismo que existe é muito. O Executivo continuou a explicar o que tem
planeado fazer nos vários lugares, mas que este planeamento não tem nada a ver com
campanhas políticas pois nem sequer sabem se vão ganhar as eleições, estão apenas a fazer
continuidade ao trabalho até as eleições. ----------------------------------------------------------------------A senhora Isabel Parente pediu explicações de quem fez o manifesto eleitoral da Aliança com
Aveiro pois no manifesto está mencionado que vai ser feita uma Loja Social e ela gostaria de
saber onde vai ser a localização da Loja. O Executivo responde que ainda não decidiu o local
para a Loja Social pois tem vários locais fechados onde poderia ser. A senhora Isabel Parente
pede novamente para lhe ser dito a localização da Loja Social pois o Executivo sabe que a
Paróquia de Nariz quer fazer uma Loja Social e que o esse projeto é da Paróquia. A Junta de
Freguesia não deverá fazer a Loja Social em Nariz. ----------------------------------------------------------O Executivo volta a responder que ainda não decidiu o local e que poderá ser em qualquer
lugar da Freguesia não tendo que ser obrigatoriamente em Nariz. --------------------------------O Presidente do Executivo rematou dizendo que por vezes se ouve muita coisa mas que nem
sempre é verdade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ordem do dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um - Apreciação e Votação das Atas nº 1 e 2/2017 -------------------------------------------------Procedeu-se à votação da ata número 1, depois das alterações feitas. A votação teve os
seguintes votos: 5 votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, Manuel Silva, Lino Neves, Pedro
Teixeira), 1 abstenção (Isabel parente) e 1 voto contra (Ricardo Silva), o senhor Ricardo silva
votou contra por as atas não terem a devida correção no seu entender. ------------------------------A ata número 2 foi aprovada com os seguinte votos: 4 votos a favor (Cristina Dias, sofia Silva,
Manuel Silva, Lino Neves), 2 abstenções (Pedro Teixeira, Isabel Parente) 1 voto contra (Ricardo
silva). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois - Apreciação e Votação da Ata Minuta nº 3/2017 ---------------------------------------------A Presidente da Mesa procedeu à leitura da ata minuta e fez a devidas correções. De seguida
procedeu-se à votação com 5 votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, Manuel Silva, Lino Neves,
Pedro Teixeira), 1 abstenção (Isabel Parente) 1 voto contra (Ricardo Silva). --------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia antes de encerrar a sessão agradeceu aos seus
colegas de mesa, membros da Assembleia e ao Executivo pelo mandato que passou. Nem
sempre foi fácil, mas deu sempre o seu melhor para bem da toda a população da Freguesia.
Desejou boa sorte a quem ganhar as eleições pois vão ter um mandato desafiante pela frente.
Quem ganhar que venha com vontade de fazer mais e melhor para bem da Freguesia. ----------O Executivo também agradeceu a todos, assim como os membros da Assembleia desejaram
sorte para quem ficar na Junta de Freguesia no próximo mandato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão. --------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia
Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva
A Primeira Secretária
Cristina Maria Nunes Dias

O Segundo Secretário
Manuel Gaspar Lopes da Silva
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