
VILA DE SALZEDAS

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
    
ATA NÚMERO QUATRO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE

22.06.2018                                             
No dia vinte e dois de junho de dois mil e dezoito, no  Salão

Paroquial  da  Murganheira  desta  freguesia,  teve  lugar  a  Reunião
Ordinária da Assembleia de Freguesia de Salzedas. 

O Senhor Presidente da Assembleia Fernando José Correia dos
Santos, declarou aberta a reunião pelas vinte horas e quarenta e
cinco minutos. 

Procedeu-se  à  verificação  do  quórum  estando  presentes:  O
senhor  presidente  supracitado;   o  1º  secretário  Marta  Filipa
Fonseca  Sousa  Paiva;  o  Vogal  Melchior  Alves  Custódio;  o  Vogal
Duarte José Fonseca Ribeirinho; o vogal Fernando Messias dos Santos
que chegou pelas vinte e uma horas e o Vogal José António Fonseca
Pinto. 

Estiveram também presentes o senhor Presidente da Junta, o
senhor Secretario e o senhor Tesoureiro que chegou pelas vinte e
uma hora e quinze minutos.

Faltou  a  esta  reunião  o  2º  Secretário  Agostinho  Pinto
Ribeirinho tendo apresentado justificação.

Passou-se  de  imediato  à  ordem  de  trabalhos  consoante  a
convocatória e edital afixado:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Discussão e votação da ata da última reunião;
1º momento da intervenção do público;
Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do Art. 20º

do Regimento.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Informação  escrita  dos  trabalhos  realizados  pela  Junta  de
freguesia;

  Discussão e votação sobre o destino do Legado Pio de José 

Pinto Lucena

Outros assuntos.

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
2º momento da intervenção do público

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Discussão e votação da ata da última reunião;
O senhor Presidente da Mesa pôs a ata da última reunião para

votação  a  qual  foi  aprovada  por  dois  votos  a  favor  e  três
abstenções. O Membro José António Fonseca Pinto justificou a sua
abstenção dizendo que a ata tem erros e está mal escrita.
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1º momento de intervenção do público;
Intervieram as seguintes pessoas: a senhora Iria Carneiro da

Silva, a senhora Piedade Margarida Magalhães, o senhor António José
dos Santos, a senhora Felismina Jesus Santos Magalhães e o senhor
Alexandre Dias da Silva Santos. 

A senhora Iria disse que os tanques precisavam de uma limpeza
e também o espaço por traz dos mesmos, mencionando uma figueira que
precisa de intervenção.

A  senhora  Piedade  disse  que  o  espaço  envolvente  à  escola
precisa de ser limpo e disse que o terreno envolvente ás fossas
está em mau estado. 

o senhor António disse que o caminho das fragas e o caminho do
monte raso, estão em mau estado.

O senhor Alexandre informou que o degrau de acesso ao salão
paroquial está desnivelado e a água da chuva encharca o local.
Disse ainda que o acesso à captação da água para os tanques da
Murganheira está em mau estado e lembrou também o mau estado do
depósito da água.

A senhora Felismina também comentou a limpeza da escola.

Interveio o senhor Presidente da Junta cumprimentando todos os
presentes e agradecendo a presença dos mesmos. Em seguida respondeu
ás situações colocadas, dizendo que durante a próxima semana iriam
ser  limpos  os  tanques  e  a  parte  envolvente  aos  mesmos.  Que  a
limpeza à volta da escola também será feita nos próximos dias.
Aproveitando a sua intervenção, lançou o desafio aos presentes para
criarem  uma  associação  local  e  dar  mais  vida  à  localidade  de
Murganheira e à sua escola; sobre a questão das fossas, disse que
este assunto é da responsabilidade do município e vai informar o
mesmo da respetiva situação. Informou que logo que possível iria
mandar  limpar  a  zona  envolvente  à  captação  da  água.  Quanto  à
limpeza dos caminhos referidos, disse que será efectuada logo que
possível.

Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do Art.º. 20º do
Regimento.

Interveio o Membro Melchior Alves Custódio informando do mau
estado de todos os caminhos agrícolas bem como do deposito da água,
tal como tem vindo a fazer junto do Presidente da Junta.

Interveio o Membro José António Fonseca Pinto, questionando a
segurança das paredes da casa do senhor Fernando Bento dos Santos,
na rua da capela, e a não limpeza dos terrenos envolventes à antiga
azenha.

Interveio  o  senhor  Fernando  Messias  dos  Santos,  pedindo
desculpa  pelo  atraso  e  referiu-se  à  ata  anterior  apontando  as
mesmas questões colocadas pelo senhor José António Fonseca Pinto.
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Em relação à limpeza da estrada em direção a Queimadela disse que
ouve  falta  de  acompanhamento  neste  serviço,  alegando  que  lhe
tiraram a vedação do seu terreno. Também questionou a falta de
fiscalização dos serviços municipais, porque o terreno em questão
estava vedado para evitar que fizessem do mesmo uma lixeira. Também
mencionou  a  falta  de  limpeza  do  espaço  envolvente  à  escola  da
Murganheira.

Interveio o Membro Fernando José Correia dos Santos, elogiando
as limpezas nas ruas da freguesia. Sobre a limpeza da estrada em
direção a Queimadela, disse ter presenciado o trabalho. Disse que o
serviço  poderia  ter  ficado  melhor  se  alguns  proprietários  não
obstruíssem  as  bermas,  o  que  dificultou  o  trabalho.  Elogiou  o
trabalho que está a ser feito no cimo do povo em Salzedas, dizendo
que aquele local era um depósito de lixo.

O senhor Presidente da Junta agradeceu os elogios à atuação da
Junta de freguesia e disse que todas as questões levantadas irão
ter tratamento apropriado.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de
freguesia

Depois de apresentados os trabalhos executados pela Junta de
freguesia os mesmos foram apreciados por todos.

O senhor Presidente da Junta disse que além dos trabalhos e
serviços já realizados, é importante lembrar o trabalho efetuado
pela funcionária da Junta. Terminou informando os presentes dos
trabalhos a decorrer atualmente na freguesia.

Discussão e votação sobre o destino do Legado Pio de José Pinto

Lucena

O senhor Presidente da Junta fez uma breve descrição de como
apareceram e foram geridos, até hoje os dinheiros deixados pela
família Pinto Lucena. 

O mesmo considera que o referido Legado deve manter-se “ativo”
tal como aconteceu até aos nossos dias.

Depois  de  comentado  e  discutido  por  unanimidade,  decidiram
manter o respetivo Legado tal como está, solicitando à Junta que
intervenha junto da comissão de gestão do mesmo, nesse sentido.

Outros assuntos.
O  senhor  Melchior  Alves  Custódio  perguntou  ao  senhor

Presidente qual o ponto de situação do projeto da construção de um
tanque para o abastecimento dos helicópteros.

O senhor José António Fonseca Pinto fez referência à falta de
luz junto à sua moradia, devido a uma lâmpada fundida; Questionou
a Junta pela falta de limpeza da rua onde vive; Mostrou o seu
desagrado pelo desaparecimento das placas no parque Armando Leitão;
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Mencionou a falta de cuidado por parte dos proprietários na Rua do
Carvalho  (Quelho),  e  disse  que  a  Junta  não  se  preocupa  com  a
situação;  Perguntou à Junta para quando está previsto a colocação
de  ledes  no  resto  da  freguesia;  Disse  que  gostaria  de  ver  a
povoação da Murganheira com mais vida; Perguntou se a Associação de
Meixedo “os Bombos” está a funcionar, e se está, porque não eram
convidados para os eventos na freguesia.

O senhor Fernando Messias dos Santos agradeceu a presença do
público e voltou a referir as questões colocadas anteriormente.

O  senhor  Presidente  da  Junta  respondeu  ao  senhor  Melchior
Alves Custódio que não sabe se o senhor Acácio Bento Santos já
teria  levado  a  proposta  sobre  a  construção  do  tanque  de
abastecimento  ao  município.  Aproveitou  para  informar  que  as
candidaturas dos projetos apresentados não foram aprovadas. Sobre a
limpezas dos terrenos, informou que foi feito o levantamento das
situações em colaboração com a GNR e Bombeiros.

O  senhor  Presidente  perguntou  aos  senhores  José  António
Fonseca Pinto e Fernando Messias dos Santos se queriam a correção
da  ata,  que  segundo  os  mesmos  está  mal  feita  ao  que  eles
responderam que sim. 

Sobre  os  ledes  informou  que  em  tempos  foi  efetuada  uma
candidatura  nesse  sentido  que  agora  foi  aprovada,  e  aguarda  o
inicio das obras, felizmente Salzedas por intervenção da Junta foi
contemplada na íntegra, ou seja teremos ledes em toda a freguesia;
Sobre as placas que faltam no parque Armando Leitão, disse que uma
foi  encontrada  nas  proximidades  do  parque  e  a  outra  não  se
encontrou; Sobre a rua do Carvalho, informou que os proprietários
foram devidamente informados da intervenção e há alguns que têm
projetos com o Município (aldeias vinhateiras) para recuperação;
Sobre a Associação de Meixedo, explicou a situação e disse que
também ele gostaria de a ver em pleno funcionamento.
  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

2º Momento de intervenção do público.
Interveio o senhor Alexandre Dias da Silva Santos mencionando

umas pedras que ocupam a estrada (na entrada do terreno do senhor
Joaquim, e uma lâmpada avariada no exterior da capela.

O senhor Presidente respondeu que já comunicou a avaria da
lâmpada ao senhor Presidente da câmara. Em relação ás pedras, disse
que quando a máquina do município estiver ao serviço da Junta,
proceder-se-há à remoção das mesmas.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  senhor  Presidente  da  Mesa,
declarou encerrada a reunião  pelas vinte e duas horas e quarenta
minutos, da qual se lavrou a presente ata, que deve ser assinada
pelos elementos da Assembleia  presentes nesta reunião e nos termos
legais.
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Presidente; __________________________________

1º Secretário; _______________________________

2º Secretário; _______________________________

Os Vogais: ___________________________________

           ___________________________________

           ___________________________________

 ___________________________________
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