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

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
ATA Nº 2/2021
--------- Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e um realizou-se a primeira
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no
Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima, dando seguimento às normas de segurança impostas
pela DGS (Direção Geral de Saúde). --------------------------------------------------------------------------------------- Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Nuno Alexandre de
Almeida, apoiado pela Primeira Secretária Judite Maria Laranjeira Dias e pela Segunda
secretária Cristina Maria Nunes Dias. Estiveram presentes os membros da Assembleia Eliana
Ferreira, Rafael Lopes, Pedro Teixeira, Lino Neves e Higino Póvoa. ----------------------------------------------- Pelas 20:30 horas o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião. ---------------------------------- A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Miguel António Costa da
Silva, pela vogal Ana Cristina Pinheiro Rodrigues (Secretária) e pelo Vogal Carlos Alberto
Martins Nunes (Tesoureiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida o Presidente da Mesa leu a ordem de trabalhos constante da convocatória
para esta Reunião Ordinária que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia
acerca da atividade e situação financeira da freguesia, nos termos da alínea e) nº 2 do
artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------Ponto 2: Apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas do
exercício de 2020, nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 9º e ao nº 2, do artigo 11, da Lei
nº 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Discussão e votação da segunda alteração orçamental modificativa e alteração do
PPI do ano de 2021, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento e do PPI) nos
termos da alínea a) do nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------- Foi colocada em apreciação e votação a ata n º 5/2020 de 18 de dezembro, tendo sida
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu-se início à sessão com a intervenção do público tendo sido dada palavra aos
senhores Gonçalo Gonçalves, Pedro Oliveira, Joaquim Lopes e Maria Aldina. O Presidente da
Junta prestou os devidos esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------- O senhor Pedro Oliveira manifestou o seu agrado relativamente ao plano de atividades
e orçamento e questionou o Executivo sobre algumas despesas. Voltou a questionar o
Executivo relativamente alguns assuntos, nomeadamente o ponto de situação na travessia da
zona da Bica, o ponto de situação relativamente às extensões de saúde, a evolução das
carreiras dos autocarros, a inexistência de paragens de autocarro com condições e para
quando a pista de pesca na Pateira de Requeixo. Por último quis saber qual a posição do
Executivo relativamente à desagregação da Freguesia. ------------------------------------------------------------- A senhora Maria Aldina apresentou uma questão referente à Rua do Cabeço da
Lavoura, em Mamodeiro. Sendo este um arruamento sem saída questiona qual a razão da
existência de sinalização de proibição de estacionamento. ------------------------------------------------
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--------- O senhor Gonçalo Gonçalves enalteceu a comunicação do Presidente, considerando-a
muito positiva. Apresentou algumas questões que deseja ver esclarecidas designadamente
qual o ponto de situação da limpeza obrigatória de terrenos; qual o ponto de situação da
identificação dos terrenos da Junta de Freguesia bem como das extensões de saúde da
Freguesia. Salienta também o mau serviço dos transportes públicos na Freguesia. Relembrou a
situação da ERSUC. O cheiro que se faz sentir é, por vezes, insuportável. Para terminar mostrou
o seu agrado relativamente ao projeto da nova escola. No entanto, não consegue deixar de
sentir uma tristeza ao deixar de existir escola em Requeixo. ------------------------------------------------------ O senhor Joaquim Lopes faz um apelo ao Executivo para fazerem as coisas bem no que
toca à colocação de placas toponímicas. Questionou ainda o Executivo relativamente a
algumas questões nomeadamente para quando a pista de pesca na Pateira de Requeixo. Ainda
relacionado com a Pateira de Requeixo pretende saber onde se colocará o palco para a
realização dos festejos anuais. Pretende ainda esclarecimentos sobre qual o ponto de situação
da Rota dos Moinhos. Para finalizar a sua intervenção, sugeriu a colocação de telhas no Jardim
do Foral em Requeixo uma vez que também fazem parte da nossa história. ---------------------------------- O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para
prestar os devidos esclarecimentos.--------------------------------------------------------------------------------------- Começa por esclarecer o senhor Pedro Oliveira. Relativamente à zona da Bica, em
Mamodeiro, as obras de travessia estão praticamente concluídas. Apenas falta concluir o
melhoramento no caminho da Fonte das Hortas. No que respeita ao assunto das extensões de
saúde o tempo vai passando e os desenvolvimentos não são relevantes desde dezembro. Há
uma semana enviou-se novo ofício para o Diretor do Aces Baixo Vouga, Dr. Pedro Almeida,
estando a aguardar resposta. Relativamente aos transportes públicos na Freguesia não irá
haver qualquer alteração. Quando às paragens de autocarro, a colocação das mesmas é da
competência da Câmara Municipal. Algumas ainda não estão nas melhores condições, mas
estão a ser efetuadas diligências no sentido do seu melhoramento. Sobre a pista de pesca na
Pateira de Requeixo esclarece que está pedido o licenciamento para a sua realização que julga
estar para breve. Esclareceu alguns pontos que constam no plano de atividades e orçamento e
que suscitaram dúvidas ao senhor Pedro Oliveira. Para finalizar informou que o Executivo não
tem nenhuma posição tomada relativamente à desagregação de Freguesia até porque ainda
não existe uma Lei concreta sobre esta matéria. ---------------------------------------------------------------------- Sobre a questão colocada pela senhora Maria Aldina reconhece que o assunto que a
levou à Assembleia de Freguesia já é antigo. Apenas lhe resta saber da legalidade da
sinalização, sendo que não foi a Junta de Freguesia a entidade responsável pela sua colocação.
--------- Ao senhor Gonçalo Gonçalves informa que no ano passado, devido à situação
pandémica do país, não foram efetuadas as habituais limpezas nas bermas (nas faixas de
gestão de combustível). No entanto, este ano essas limpezas serão retomadas. Relativamente
ao inventário dos terrenos da Junta de Freguesia está a correr a um bom ritmo e a previsão
para a sua conclusão será em setembro. Compreende a sua nostalgia relativamente à escola
de Requeixo. Porém, salientou a mais valia de uma nova escola para a Freguesia. Para concluir
informou que a Junta de Freguesia está atenta à situação da ERSUC, tendo o Executivo
efetuado um reparo à empresa relativamente à situação dos maus cheiros. ---------------------------------- Por fim, o senhor Presidente da Junta esclarece o senhor Joaquim Lopes. Agradece o
reparo relativamente às placas toponímicas, mas é obrigado a discordar da sua posição. As
placas já estão praticamente todas colocadas e corretamente. Relativamente ao Parque da
Pateira de Requeixo informa que é uma obra da Polis, pelo que a Junta de Freguesia não vai
alterar a dinâmica do mesmo. No entanto, considera que o valor do Parque vai muito para
além de um festejo que, eventualmente, se realizará uma vez por ano. A Rota dos Moinhos é
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um projeto antigo do Executivo. Sobre esta matéria será apresentado um novo projeto - A
Rota da Água, que engloba de certa forma a Rota dos Moinhos dando assim resposta ao OPAD
– Orçamento Participativo de Ação Direta lançado pela Câmara Municipal de Aveiro. Por
último, informa que é intenção do Executivo melhorar o Jardim do Foral. ------------------------------------- No período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra à mesa. Intervieram os
membros da Assembleia Rafael Lopes, Higino Póvoa e Pedro Teixeira. ----------------------------------------- Higino Póvoa volta a mencionar a Rua da Cancelada em Requeixo, mas desta vez sob
protesto. Considera uma vergonha o seu estado atual, para além de ser um atentado à saúde
pública o que se passa naquela rua. -------------------------------------------------------------------------------------- Rafael Lopes pretende saber qual o ponto de situação da Rota da Bairrada bem como
da sala cedida ao clube de canoagem no Centro Social de Requeixo. ------------------------------------------ Pedro Teixeira pretende saber se a Câmara Municipal de Aveiro prevê a reabilitação do
Centro Social de Verba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para
prestar os devidos esclarecimentos.--------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à intervenção do senhor Higino Póvoa informa que estará para muito
breve a resolução do problema da Rua da Cancelada. Ao senhor Rafael Lopes comunica que a
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia estão a procurar um produtor em Nariz no sentido de
alavancar o Salão de Eventos/Rota da Bairrada. Relativamente à questão da sala ocupada
abusivamente pelo Clube Náutico e Desportivo de Requeixo terá que ser resolvida através da
Justiça. Ao senhor Pedro Teixeira informa que a Câmara Municipal não prevê a reabilitação do
Centro Social de Verba na sua totalidade. ------------------------------------------------------------------------------ Prestados os devidos esclarecimentos por parte do Presidente da Junta procedeu-se à
apreciação e votação dos assuntos constantes na Ordem do dia. ---------------------------------------Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade e situação financeira, nos termos da alínea e) nº 2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013
de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Considerada apreciada sua intervenção. -------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas do
exercício de 2020, nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 9º e ao nº2, do artigo 11, da Lei
nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- Procedeu-se à votação do ponto número 2, sendo o mesmo aprovado por maioria com
sete votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Rafael Lopes, Lino Neves, Pedro
Teixeira e Eliana Ferreira) e uma abstenção (Higino Póvoa). -----------------------------------------------Ponto 3 - Discussão e votação da segunda alteração orçamental modificativa e alteração do
PPI do ano 2021, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento e do PPI) nos termos
da alínea a) do nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/213 de 12 de setembro ------------------------------------------ Procedeu-se à votação do ponto número 3, sendo o mesmo aprovado por maioria com
sete votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Rafael Lopes, Lino Neves, Pedro
Teixeira e Eliana Ferreira) e uma abstenção (Higino Póvoa). -------------------------------------------------------- Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão
de Assembleia da qual se exarou a presente ata que será assinada pelo Presidente da
Assembleia de Freguesia e por mim que a secretariei. -------------------------------------------------------
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O Presidente da Assembleia de Freguesia
Nuno Alexandre de Almeida

A Primeira Secretária
Judite Maria Laranjeira Dias
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