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ATA Nº 3/2021
--------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um realizou-se a terceira
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no
edifício sede da antiga Freguesia de Nariz dando seguimento às normas de seguranças
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, Sara Neto 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 único - 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi colocada em apreciação e votação a ata n º 2/2021 de 26 de abril, tendo sida
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do público
--------- Deu-se início à sessão com a intervenção do Público tendo sido dada palavra aos
senhores: Pedro Oliveira, Gonçalo Gonçalves, Joaquim Lopes e Isabel Parente. O senhor
Presidente da Junta prestou os devidos esclarecimentos. ----------------------------------------------------------- O senhor Pedro Oliveira voltou a questionar o Executivo relativamente a alguns
assuntos nomeadamente as obras na EN235. Pretende ser esclarecido sobre o que vai ser feito
na passagem da Fonte das Hortas e a Poente desse local o que pensa o Executivo fazer com o
caminho rural ali existente. Menciona que não está de acordo quando o Executivo afirma que
o assunto dos transportes públicos não é de sua competência. Questiona ainda o Executivo se
concorda com o fecho das escolas. Para finalizar pretende saber a posição do Executivo
relativamente à desagregação da Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- O senhor Gonçalo Gonçalves pretende saber qual o ponto de situação relativamente
aos passadiços em Requeixo. Questiona se o Executivo apresentou queixa às autoridades
competentes relativamente ao facto de as árvores no Parque em Requeixo terem sido abatidas
por pessoas mal-intencionadas. Felicita o Executivo pela iniciativa em ajudar o comércio local,
no entanto sugere uma maior divulgação da mesma nas redes sociais. Felicita também o
Executivo pelo projeto apresentado no âmbito do OIrçamento Participativo do Município de
Aveiro. Para finalizar questiona o Executivo a razão de ter sido cortado um sobreiro na Taipa. ---------- O senhor Joaquim Lopes interveio aconselhando o Executivo a tratar todos os lugares
que fazem parte da Freguesias de forma equitativa. ---------------------------------------------------------
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--------- A senhora Isabel Parte alertou o Executivo para a existência de um buraco no Parque
de Merendas de Nariz. Sugeriu colocar um pouco de areia para que não haja acidentes.
Finalizou a sua intervenção questionando a posição do Executivo relativamente à
desagregação da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O presidente da mesa informou que não iria permitir que fosse debatida a
desagregação das freguesias: primeiro porque é um assunto que não consta da ordem de
trabalhos e segundo porque esta Assembleia não tem legitimidade para aprovar a
desagregação. Esclareceu que esteve a ler a Lei 39/2021, de 24 de junho e que esta apenas
entra em vigor em 21 de dezembro de 2021, portanto é um assunto que deverá ser debatido e
decidido pela próxima Assembleia que será eleita em setembro de 2021.-------------------------------------- De seguida deu a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que prestou os
seguintes esclarecimentos: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Começa por esclarecer o senhor Pedro Oliveira. Relativamente à obra na EN235, esta
está concluída nada mais havendo a acrescentar. Mais uma vez esclarece que o funcionamento
dos transportes públicos não depende da Junta de Freguesia. Quanto às escolas esclarece que
a sua posição é o bem-estar das crianças da Freguesia que irão ser centradas num
estabelecimento de ensino condigno. ----------------------------------------------------------------------------------- Ao senhor Gonçalo Gonçalves informa que as obras nos passadiços já deram início,
embora do lado de Oliveira do Bairro. Não existe, para já, previsão para a sua conclusão.
Relativamente às árvores no Parque de Requeixo foi feita uma queixa nas autoridades e a
Junta de Freguesia irá continuar a insistir na plantação de novas árvores. Informa que registou
a sua sugestão de divulgar mais o projeto de ajuda do comércio local. Relativamente ao
projeto apresentado no âmbito do Orçamento Participativo, informa que o mesmo foi
elaborado por três cidadãos da freguesia e que irá ser implementado. Para finalizar informa
que não foi a Junta de Freguesia que cortou o sobreiro na Taipa, mas sim o proprietário com
autorização da entidade competente. ----------------------------------------------------------------------------------- Ao senhor Joaquim Lopes esclarece que o tratamento dos lugares sempre foi
equitativo. Para finalizar o esclarecimento à intervenção do público informa a senhora Isabel
Parente que tomou nota da sua observação relativamente ao Parque de Nariz. ------------------------------ Ordem de trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Mesa deu início ao Período Antes da Ordem do Dia. -------------------------------- No período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra aos membros da mesa tendo
intervido: Rafael Lopes, Higino Póvoa, Lino Neves e Pedro Teixeira. --------------------------------------------- Lino Neves leu um manifesto (que se anexa a esta ata) de desagrado relativamente à
postura do Executivo perante esta Assembleia de Freguesia no que respeita à recente visita do
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro à Freguesia. ------------------------------------------------------------ Higino Póvoa reforça a posição de Lino Neves e finaliza dizendo que já não se
pronuncia sobre a da Rua da Cancelada, em Requeixo. ------------------------------------------------------------- Rafael Lopes volta a questionar o Executivo sobre o paradeiro do espólio da Mamoa e
para quando a visita à mesma. Alerta novamente para a continuidade na utilização de
pesticida e finaliza a sua intervenção informando que existe um terreno junto à Pateira de
Requeixo e que seria importante saber a quem pertence porque está a deslizar terra para o
Parque. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedro Teixeira chama a atenção para a legalidade e interpretação da nova Lei de
desagregação das Freguesias. Informou o Executivo do mau estado da rua perto da empresa
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Irbal e a existência de uma casa devoluta em Nariz que carece de intervenção para não colocar
ninguém em risco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O presidente da mesa interveio informando, para que não houvesse dúvidas, que vai
solicitar parecer à ANAFRE e, caso esta Assembleia tenha competência para votar a
desagregação, irá marcar uma Assembleia Extraordinária para apreciação e votação da
desagregação das freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Dá a palavra ao Presidente da Junta que presta os seguintes esclarecimentos. --------------------- Ao senhor Rafael Lopes informa que a Câmara Municipal de Aveiro está com
dificuldade em localizar o espólio da Mamoa. Relativamente a este assunto o que vai ser feito
é um memorial na rotunda próxima para assinalar a importância da mesma. Esclarece que o
uso de pesticidas é cada vez mais reduzido pois é intenção do Executivo a sua abolição por
completo. Tal apenas será possível quando todas as valetas estiverem cimentadas.
Relativamente ao terreno junto à Pateira de Requeixo o Executivo já falou com o proprietário.
Para finalizar informa o senhor Pedro Teixeira de que a casa devoluta em Nariz vai ser
demolida pela Câmara Municipal de Aveiro. --------------------------------------------------------------------------- Prestados os devidos esclarecimentos por parte do Sr. Presidente da Junta procedeuse à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do dia. -----------------------------------------------Ponto Único - Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade e situação financeira, nos termos da alínea e) n.º 2 do artigo 9º da Lei nrº75 de 12 de
setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Considerada apreciada sua intervenção. ---------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão
de Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia
Nuno Alexandre de Almeida

A Primeira Secretária
Judite Maria Laranjeira Dias
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