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

Ata nº. 1 / 2014
Ata da reunião da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de
Fátima e Nariz, concelho e distrito de Aveiro, código 010516, que se realizou no dia
trinta de abril de dois mil e catorze, com início às vinte horas e trinta minutos na sede
da antiga Junta de Freguesia de Requeixo. ----------------------------------------------------------Pelas vinte horas e trinta minutos do dia trinta de abril do ano dois mil e catorze, na
sede da antiga Junta de Freguesia de Requeixo, reuniu para a primeira sessão ordinária
de dois mil e catorze, esta Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de
trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do público ----------------------------------------------------------------------------------Comunicação do Presidente ----------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------Ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------------------------Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental para 2013 ----------------------------------Prestação de Contas do período financeiro de 30/09/2013 a 31/12/2013 ---------------Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental para 2014 ----------------------------------Protocolos de colaboração para utilização de espaços públicos para a prática
desportiva ---------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo CMA/ACEAV (Gestão escolar) -----------------------------------------------------------Material de apoio à Assembleia de Freguesia – formato digital ----------------------------Aberta a sessão, verificou-se a falta do senhor Sesnando Reis, elemento que compõe
este órgão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início à sessão com a intervenção do público. O senhor Gonçalo Gonçalves
questionou se o problema do mau cheiro do tratamento de resíduos irá manter-se e se
haverá uma solução. Sugeriu a redução das taxas impostas nos resíduos da fatura da
água. Informou também que os acessos às estradas estão em mau estado já há algum
tempo. Esclareceu como está a ser organizado a rede escolar e o seu transporte e
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quais as escolas que poderão encerrar no próximo ano letivo e questionou como se
poderá evitar o fecho das escolas. Por fim, pediu ao Presidente do Executivo para
verificar os terrenos e edifícios abandonados na Freguesia que não têm manutenção. -O senhor Manuel Pinheiro deu algumas sugestões para melhoramentos no local de
Requeixo e Taipa, tais como: arranjo dos passeios e de duas estradas que estão
intransitáveis sendo que este problema tem que ser resolvido o mais rapidamente
possível. Pediu esclarecimentos sobre a inspeção que se realizou sobre o consumo de
gasóleo agrícola pela extinta Junta de Freguesia de Requeixo. --------------------------------O senhor Presidente de Junta, Sr. Antero Santos, tomou a palavra para responder em
primeiro lugar ao senhor Gonçalo Gonçalves. Disse que o trabalho realizado pela
extinta Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima sobre a estação de tratamento
de resíduos foi bem-sucedido, mas a última empresa que esteve responsável não
cumpriu com os seus deveres e, por isso, resulta um mau cheiro oriundo da lixeira.
Esta não mostra fazer qualquer tratamento mecânico biológico, apenas de
acumulação. Quanto ao transporte e à organização da rede escolar, o Executivo está a
trabalhar para que as escolas da Freguesia se mantenham a funcionar bem como a
resolver a questão do transporte escolar. Sobre os terrenos e edifícios abandonados,
esclareceu que cada um é responsável pela sua propriedade considerando a sua
limpeza e arranjos. Respondeu de seguida ao senhor Manuel Pinheiro para dizer que
as obras das estradas não foram concluídas devido à insolvência da empresa
responsável. Quanto ao gasóleo agrícola utilizado pela extinta Junta de Freguesia de
Requeixo

não

há

dados

concretos

sobre

quem

utilizou

tal

combustível

inadequadamente, uma vez que a extinta Junta de Freguesia não era possuidora de
cartão de Gasóleo Agrícola. No entanto, as multas terão que ser pagas e só depois é
que a nova Junta de Freguesia poderá atuar em termos legais. -------------------------------Quanto ao período antes da Ordem do dia, a senhora Jacinta Marlene Cura saudou os
membros da Assembleia e o público e de seguida fez algumas observações (que serão
apensas a esta ata) relativamente à comunicação do Presidente e Delegações de
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Competências. Pediu esclarecimentos sobre o transporte escolar em Requeixo: se a
entidade responsável pelo transporte tem licença e se a carrinha está adequada para o
efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta tomou a palavra para esclarecer que, quanto às
Delegações de Competências, em dois mil e doze, mandato do Sr. Dr. Élio Maia, não
foram atribuídas quaisquer verbas para esse efeito. O atual Executivo não fez ainda
nenhum contrato de Delegação de Competências com a atual Junta de Freguesia. Há
sim, relativamente ao mandato anterior, valores em dívida nomeadamente do ano de
2013. Relativamente ao transporte escolar solicitou este Executivo o apoio da Câmara
Municipal de Aveiro que se prontificou a encontrar uma solução. ----------------------------O senhor Lino Neves leu um documento elaborado por si que será apenso a esta ata. -A senhora Isabel Parente interveio para esclarecer que, no mandato anterior, houve
Delegações de Competências que as juntas de Freguesia cumpriram. No entanto o seu
pagamento é que não foi cumprido na totalidade pelo Município. Questionou o
Executivo da Junta por que motivo apenas a população de Nossa Senhora de Fátima e
Requeixo frequentam a hidroginástica. --------------------------------------------------------------Sobre este assunto o Secretário do Executivo, Sr. Miguel Silva, informou que este é um
projeto antigo e que estão a ser tomadas diligências para enquadrar a população de
Nariz neste projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a leitura da ata da sessão anterior que, depois de corrigida e aprovada, será
assinada pelo presidente da assembleia e pelos secretários. -----------------------------------Passou-se de seguida à Ordem do Dia. Iniciou-se a apreciação e votação da 2ª revisão
orçamental para 2013 que foi aprovada com a seguinte votação: cinco votos a favor,
zero contra e três abstenções. --------------------------------------------------------------------------Quanto à prestação de contas do período financeiro de 30/09/2013 a 31/12/2013 não
houve questões. --------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à apreciação e votação da 1ª revisão orçamental para 2014, após alguns
esclarecimentos procedeu-se à votação. Este ponto da agenda de trabalhos foi
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