ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS VILA SECA E BENDAFÉ

Assembleia Ordinária
Ata nº 02/2016

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, pelas
vinte e duas horas e dez minutos, reuniu a Assembleia da União de Freguesias
de Vila Seca e Bendafé em Sessão Ordinária, nas instalações da Junta de
Freguesia de Vila Seca, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Período de Intervenção do Público; --------------------------------------------------2. Período Antes da Ordem do Dia; -------------------------------------------------------2.1. Aprovação da ata da reunião anterior;---------------------------------------------2.2. Outros Assuntos;--------------------------------------------------------------------------3. Período da Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------3.1. Apreciação da informação do Senhor Presidente da União de
Freguesias, nos termos do artigo 9º, nº2, alínea e), da lei 75/2013, de 12 de
Setembro;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia da União de Freguesias declarou aberta a
sessão.-----------------------------------------------------------------------------------------------Feita a chamada, verificou-se a presença dos seguintes Deputados da
Assembleia de Freguesia: Jorge Manuel Mateus Alves, Jaime Fernando
Ricardo, João Pedro Quitério Alves, António Manuel Loureiro Simões e Susana
Cristina Marcelino Carvalho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes na sessão o Sr.º Presidente da União das
Freguesias, José Luís dos Santos Cardoso e a Sr.ª Secretária Andreia Santos
Pereira.----------------------------------------------------------------------------------------------Página - 1 - de 3

Composta a Mesa da Assembleia, o Sr.º Presidente deu, formalmente, inicio à
sessão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Período de Intervenção do Público
Não se registou a presença de público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Período Antes da Ordem do Dia
O Sr.º Deputado Jaime Ricardo tomou a palavra para informar que quando foi
feita a limpeza na Mata, ficou por limpar uma parte de terreno da junta, onde é
costume fazerem as festas, ao qual o Sr.º Presidente respondeu que iria
transmitir ao Sr.º Sérgio para ir limpar o bocado em falta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Votação da ata da reunião anterior
O Sr.º Presidente da Assembleia colocou a votação a ata da reunião anterior,
sendo esta aprovada por maioria, com uma abstenção do Sr.º Deputado Pedro
Santos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Outros Assuntos
O Sr.º Deputado Jorge Mateus, tomou a palavra para relembrar a questão do
murete junto da E.T.A.R., ao qual o Sr.º Presidente informou que essas obras
iriam ser feitas agora no verão. O Sr.º Deputado lembrou ainda a limpeza do
caminho da Cruz de Traveira, dizendo que o que foi feito estava bem, apesar
de ainda ser necessário fazer a mesma operação em mais alguns sítios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Srº Presidente lembrou que a limpeza com o trator é limitada, uma vez que o
tractor em caminhos muito estreitos não consegue limpar.----------------------------O Sr.º Deputado falou então que a limpeza em que não permite o uso do trator
deveria ser feita por roçadoras, informou ainda o estado do caminho do Freixo,
que deveria ser reparado podendo esse material ser retirado de dentro da
ribeira. Relembrou ainda, da falta da placa na Rua Nova junto do C.C.R.
Bruscos, sendo que já havia alertado o executivo anterior. Sugeriu que o
espelho junto à escola de Bruscos, deveria ser maior devido à má visibilidade,
e que na sua opinião deveria ser proibida a entrada naquele local.-----------------Página - 2 - de 3

O Sr.º Presidente da Assembleia informou, que o Deputado Jorge Mateus
entregou uma cópia do Regimento de Freguesias, ficando a sua votação para a
próxima assembleia.------------------------------------------------------------------------------

3. Período da ordem do dia
3.1 Apreciação da informação do Senhor Presidente da União de
Freguesias, nos termos do artigo 9º, nº2, alínea e), da lei 75/2013, de 12 de
Setembro
O Sr.º Presidente tomou a palavra dizendo que as informações eram poucas,
uma vez que passou pouco tempo em relação à Assembleia anterior, sendo
essas informações as seguintes:
 Limpezas das valetas e dos sumidouros dentro das aldeias;
 Reparação de alguns caminhos rurais, com a colocação de tubnam;
 Colocação de herbicida em todas as aldeias;
 Arranjo de sepulturas e limpezas dentro dos cemitérios;
 Limpeza de alguns caminhos rurais.
O Sr.º Deputado Jorge Mateus, perguntou qual o ponto de situação do
alargamento do cemitério, ao qual o Sr.º Presidente respondeu que faltava um
documento do Sr.º Bispo para então ser feita a escritura dos terrenos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Final da Ata

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada
a sessão, eram vinte e duas horas e quarenta minutos, da qual foi lavrada a
presente ata, que vai ser assinada pelo Sr.º Presidente da Assembleia de
Freguesia e pelo Primeiro Secretário.

Presidente da Assembleia

_____________________________________________
Primeiro Secretário

_____________________________________________
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