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Ata número seis da sessão extraordinária da assembleia de freguesia
de Salzedas de 09/10/2022

No dia nove de outubro de dois mil e vinte e dois, na sede da
Junta de freguesia de Salzedas, teve lugar a Reunião extraordinária
da Assembleia de Freguesia.

O Senhor Presidente da Assembleia Fernando José Correia dos
Santos declarou aberta a reunião pelas dezassete horas e trinta
minutos.

Procedeu-se à verificação do quórum estando presentes o senhor
Presidente supracitado, o 1º Secretário Bruno Miguel Tibério Cruz,
a 2ª Secretária Sandra Isabel Felizardo Coelho, o Vogal Fernando
Messias dos Santos, o Vogal Tiago João da Silva Tibério, a Vogal
Catarina Isabel Gouveia Lopes Pereira dos Santos e o Vogal Gaspar
José da Fonseca Sousa.

Estiveram também presentes o senhor Presidente da Junta Manuel
Francisco Alves Pinto Laranjo, a senhora secretária Cátia Alexandra
Pereira Custódio e a senhora Tesoureira Maria Aldina Sousa Mendes.

Passou-se de imediato à ordem de trabalhos consoante a
convocatória e edital afixado, e de acordo com o artigo 19º do
regimento.

Períodos da ordem do dia
1. Informação da cedência da antiga sede da junta de freguesia de

Salzedas à sociedade filarmónica de Salzedas;
2. Informação sobre o direito de passagem pelo recinto da Casa do

Povo;
3. Informação do ponto de situação dos WC’s na Vila Pouca;
4. Informação sobre a cedência do edifício Nº3 da escola de Meixedo

à associação de Meixedo;
5. Discussão sobre o destino a dar aos terrenos rústicos da junta

de Freguesia;
6. Informação do protocolo de cedência do bar de festas de Meixedo

à comissão de festas da mesma localidade.

O senhor Presidente da Assembleia cumprimentou todos os
presentes e deu início à reunião, pedindo que o ponto 2, informação
sobre o direito de passagem pelo recinto da Casa do Povo, fosse o
último assunto a ser tratado, o qual foi aceite por unanimidade.

De imediato, e dando seguimento à ordem de trabalhos passou a
palavra ao senhor Presidente da Junta para informar o primeiro tema.

O senhor presidente Manuel Laranjo tomou a palavra,
cumprimentou a Assembleia de freguesia e restantes presentes.

Informou que como se trata de uma sessão extraordinária de
informação, o público pode estar presente, mas não pode intervir
como previsto na Lei.

Informação da cedência da antiga sede da Junta de freguesia de
Salzedas à Sociedade Filarmónica de Salzedas,
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Disse que já em 2017 tinha sido feito o pedido pela direção de
então, o mesmo aconteceu em 2019 por outra direção, para usarem o
espaço da antiga Junta de freguesia como novas instalações para a
Sociedade Filarmónica.
Recentemente, foi colocada novamente a questão, e hoje, dia 9 de
Outubro, depois de várias conversas e acordos, seria o dia de
cedência do espaço. No entanto, durante a semana, o assunto sofreu
um revés. A direção da sociedade filarmónica levou o assunto a
todos os elementos da mesma e tomaram a decisão de forma unânime,
de manterem a sede da sociedade no espaço onde sempre estiveram.
Assim sendo, não há assunto a discutir.

Informação sobre o ponto de situação dos WC’s de Vila Pouca,
o presidente informou que o espaço pensado e aconselhado para a
realização das casas de banho públicas, o anexo à capela de Vila
Pouca, ainda não é propriedade nem da Junta de freguesia, nem da
paróquia, porque o espaço não está legalizado. Por isso o
presidente sugere manter contactos com a Câmara Municipal para
abertura ao público das casas de banho existentes na Associação
dos amigos de Santa Luzia, o que foi aceite por unanimidade.

Informação sobre a cedência do edifício Nº3 da escola de
Meixedo à Associação Recreativa e Cultural de Meixedo,
foram cedidas através de protocolo as escolas de Meixedo à junta de
freguesia, uma vez que a mesma já era quem estava a suportar
encargos. No protocolo entre câmara e junta, incluía a facultação
do edifício Nº 3 à respetiva associação, caso eles o aceitassem.
Depois de contactos, os mesmos aceitam a instalação e comprometem-
se a cuidar e preservar, e assim, será cedido o espaço nos moldes
que é feito nos outros casos. A associação assume a manutenção
interior e os gastos que fazem lá dentro, o que foi aceite por
unanimidade.

Discussão sobre o destino a dar aos terrenos rústicos da junta
de Freguesia. O senhor Presidente da Junta pediu a todos que
pensassem numa solução a dar aos terrenos rústicos da propriedade
da Junta de freguesia, nomeadamente o antigo campo de futebol, o
terreno anexo ao cemitério de Salzedas. Todos ficaram de ver uma
solução e apresentar em futuras reuniões.

Informação do protocolo de cedência do bar de festas de Meixedo
à comissão de festas da mesma localidade.
O senhor Presidente da Junta disse que foi feito o protocolo com a
Comissão de Festas de Meixedo do ano de 2023, em que ficou claro
que o edifício pertence à junta de freguesia, entregue anualmente à
comissão de festas de Meixedo, para a mesma usar. Qualquer mexida
no interior tem de ser comunicada à Junta de freguesia e é da
responsabilidade dos mesmos os encargos com o edifício. Assunto que
foi aceite por unanimidade.

Informação sobre o direito de passagem pelo recinto da Casa do
Povo; o presidente da assembleia deu o lugar ao 1º secretário da
assembleia, Bruno Cruz, uma vez que se trata de assunto pessoal do
Sr. Fernando Santos, passando o mesmo para o público.
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Tomou palavra o senhor Presidente da Junta, que reiterou que o
assunto não morre, e o senhor Fernando Santos tem respondido que
não vai tomar nenhuma iniciativa. Após a vedação da passagem, a
mesma apareceu retirada, pelo que resta à junta de freguesia
acionar os meios que tem à disposição. Não havendo por parte do
senhor Fernando Santos qualquer abertura para uma negociação, todos
concordam que se use os meios necessários para que se faça a
vedação.

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa
declarou encerrada a reunião pelas dezanove horas, da qual se
lavrou a presente ata que deve ser assinada pelos Membros da
Assembleia presentes, nos termos legais.

Presidente; __________________________________

1º Secretário; _______________________________

2º Secretário; _______________________________

Os Vogais: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


