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

ATA Nº. 2 /2016
Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte
horas e trinta minutos, 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 Requeixo, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------Intervenção do público ----------------------------------------------------------------------------------Comunicação do Presidente ----------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Apreciação e votação da Ata n.º 1/2016
Ponto 2 – Apreciação e votação da Delegação de Competências - Município de Aveiro
Ponto 3 - Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental para 2016
Ponto 4 – Doação de terrenos junto ao Parque do Carregal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesta sessão faltou a senhora Maria Isabel Barros Parente e 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; Pedro Miguel Oliveira Teixeira, Lino da Silva Neves, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia informou que todos receberam a comunicação da
alteração da data da reunião devido à assinatura do protocolo das Delegações de
Competências do Município de Aveiro. --------------------------------------------------------------Deu-se início à sessão com a intervenção do público. -------------------------------------------Não havendo público para intervir deu-se início à Comunicação do Presidente. ----------Após a Comunicação do Presidente deu-se início ao Período antes da Ordem do Dia. -A senhora Jacinta Marlene Cura, membro desta Assembleia, pediu esclarecimentos ao
Presidente da Junta sobre quantas pessoas da Freguesia estão inscritas no Centro de
Emprego como desempregadas e como é que funciona as apresentações quinzenais.
Pediu também esclarecimentos em relação ao projeto “Freguesia de Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz com coração”. Em relação ao IMI voltou a frisar o que foi
dito em reunião anterior: questionou se o Executivo obteve resposta da Câmara
Municipal de Aveiro no seguimento do seu pedido apresentado nesta Assembleia onde
menciona a fundamentação da ilegalidade da majoração de vinte por cento no
pagamento do IMI; solicitou também o comprovativo do envio desse pedido ao
Município de Aveiro. O Executivo respondeu que desconhece o número de
desempregados da Freguesia, mas que esses desempregados fazem a sua presença
quinzenal na Junta de Freguesia de acordo com parceria com o Centro de Emprego de
56

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

Aveiro. Quanto ao projeto “Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz com
Coração” os donativos dos cidadãos são entregues nos três polos da Autarquia. Há
uma distribuição de bens alimentares feita pelo grupo Caritas sensivelmente de 15 em
15 dias. Houve recentemente um incidente em que a sede da Junta de Freguesia foi
assaltada e foram roubados todos alimentos que estavam guardados. A GNR foi
chamada a intervir e tomar conta da ocorrência. Quanto ao IMI o Executivo ficou de
reencaminhar a informação a esse respeito. -------------------------------------------------------O senhor Lino Neves, membro desta Assembleia, pediu esclarecimentos sobre a
colaboração com a Equipa de Intervenção Direta das Florinhas do Vouga. O Executivo
esclareceu que a equipa das Florinhas do Vouga também colabora com as caritas. O
senhor Lino Neves leu um documento que será anexado a esta ata. -------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia, Sofia Alexandra Santos Silva, congratulou o
executivo pelo trabalho muito bem organizado e realçou as atividades/recriações das
comemorações dos 500 anos da atribuição de Floral de Requeixo. Teve muito gosto em
fazer parte dessas comemorações. --------------------------------------------------------------------O senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia, referiu que durante as
comemorações houve muitas pessoas a questionar o horário das tasquinhas e,
portanto, as tasquinhas deveriam ter sido abertas mais cedo. No geral correu tudo
bem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo afirmou que foi decido abrir as tasquinhas no sábado ao final da tarde e
não no horário do almoço por ter as associações durante a tarde a preparar o seu
espaço. No domingo funcionou tudo dentro da normalidade. Foi um trabalho árduo
organizar as atividades das comemorações dos 500 anos do Foral de Requeixo e correu
tudo bem à exceção do cicloturismo porque houve pouca adesão. Para concluir as
atividades vai realizar-se um passeio sénior à Guarda e Sernancelhe. O Presidente de
Junta de Freguesia agradeceu as críticas construtivas. -------------------------------------------O senhor Ricardo Silva mencionou ainda que, na sua opinião, as homenagens devem
ser realizadas quando as pessoas estão presentes (em vida), referindo-se ao senhor
Augusto Branco. Disse também que não esteve presente nessa homenagem por
motivos de compromissos com o rancho. -----------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia referiu que o senhor Augusto Branco teve duas
homenagens ainda em vida. O Executivo informou que a Junta de Freguesia não
organizou esta homenagem, apenas deu o apoio que lhe foi solicitado nomeadamente
na atribuição de topónimo a uma rua da Freguesia. Houve uma direção responsável
pela organização desta homenagem. -----------------------------------------------------------------A senhora Jacinta Marlene Cura, membro desta Assembleia, deu os parabéns ao
Executivo pelas atividades realizadas e espera que seja para continuar, valorizar a
cultura e o convívio. Solicitou também a colocação das atas no Portal das Freguesias. O
Executivo referiu que estão a tratar do site oficial da Freguesia e que posteriormente
serão lá colocadas. -----------------------------------------------------------------------------------------
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O senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia questionou o Executivo se, a
respeito do cancelamento do cicloturismo no dia 10 de Junho, teve a preocupação de
comunicar às associações e àqueles que já tinham pago a sua inscrição. O Executivo
esclareceu que teve esse cuidado em comunicar a todos. --------------------------------------Ordem do dia -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1- Apreciação e votação da Ata nº 1/2016 -----------------------------------------------A ata nº1/2016 não foi votada pelo fato de os senhores Ricardo Silva, Sesnando Reis e
Jacinta Marlene Cura considerarem haver alterações em falta na ata anterior. Assim,
na próxima reunião de Assembleia será votada. Quanto à ata nº 4/2015, feitas as
respetivas alterações, foi então votada com sete votos a favor (Sofia Silva, Cristina
Dias, Manuel Silva, Pedro Teixeira, Lino Neves, Jacinta Cura e Sesnando Reis), zero
votos contra e um voto de abstenção (Ricardo Silva) com declaração de voto. -----------Ordem do dia -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação e votação da Delegação de Competências - Município de Aveiro
O Presidente de Junta esclareceu os presentes sobre as Delegações de Competências
da Câmara Municipal de Aveiro para a União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz. A Junta de Freguesia ficou com o encargo de manutenção de jardins e
espaços verdes; qualificação de caminhos rurais; limpeza de bermas e passeios;
limpeza de valas e valetas. Quanto ao Parque de Merendas de Nariz, a sua limpeza e
manutenção são da responsabilidade da Câmara Municipal de Aveiro. ---------------------Depois de apresentado o contrato interadministrativo de delegação de competências
do Município de Aveiro à União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
seguiu-se a sua votação que foi a seguinte: 5 votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva,
Manuel Gaspar, Pedro Teixeira e Lino neves), 2 abstenções (Jacinta Marlene Cura e
Sesnando Reis) e 1 voto contra (Ricardo Silva). ----------------------------------------------------Os senhores Ricardo Silva, Jacinta Marlene Cura e Sesnando Reis apresentaram as
seguintes declarações de voto: -------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva vota contra este contrato de delegação de competências porque é do seu
entendimento que a União de Freguesias seja a responsável pela gestão do Parque de
Merendas de Nariz e não a Câmara Municipal de Aveiro uma vez que tem sido a Junta
de Freguesia a cuidar e zelar o referido parque. Jacinta Marlene Cura é da mesma
opinião que o senhor Ricardo Silva. -------------------------------------------------------------------O senhor Sesnando Reis abstém-se nesta votação pelo facto de entender que a União
de Freguesias recebe menos verbas de delegações de competências
comparativamente à época em que as extintas Juntas funcionavam em separado. ------Ponto três- Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental para 2016 --------------------O Executivo esclareceu sobre o acréscimo de 50 mil euros no Orçamento proveniente
das Delegações de Competências. Após o esclarecimento da 2ª Revisão Orçamental
para 2016 seguiu-se a sua votação com cinco votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva,
Manuel Silva, Pedro Teixeira e Lino Neves), zero votos contra e três abstenções
(Ricardo Silva, Marlene Cura e Sesnando Reis). ----------------------------------------------------58

