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Ata nº 166/2018

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma
horas no Centro Cultural do Paço, reuniu a Assembleia de Freguesia de Rossas, em
sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:
1º Período antes da ordem do dia --------------------------------------------------------Ponto 1- Tratar de assuntos de interesse para a freguesia. ----------------2º Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------Ponto 1-Informação da Sr.a Presidente da Junta sobre a atividade da mesma. ----------------------------------------------------------------------------Ponto 2- Apreciação, discussão e votação do Orçamento da receita e despesa
e Grandes Opções do Plano para o ano de 2019;------------------Ponto 3 – Apreciação, discussão e votação da 2º Revisão ao Orçamento da
receita e despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Plano Plurianual de
Ações mais relevantes referentes ao ano de 2018. --------3º Período destinado ao público ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aberta a sessão pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel Marques
de Pinho (PSD/CDS-PP), coadjuvado pela primeira secretária, Glória Regina Tavares
(PSD/CDS-PP) e pelo segundo secretário Ricardo Picão Fernandes. Esteve ausente
desta sessão o membro Sandra Marisa Garrido Duarte e Hélder Filipe S. G. Brandão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, tendo sido aprovada por
maioria, com uma abstenção. ----------------------------------------1º Período antes da ordem do dia
Passando-se ao Período antes da ordem do dia e pelo seu ponto um, relativo à
intervenção dos membros da Assembleia, tendo pedido a palavra Carminda Tavares e
Glória Tavares. Quanto à intervenção de Carminda Tavares referiu a existência da
paragem na zona de Zendo, que já deveria ter sido retirada, tendo a presidente da
junta respondido que não cabe à junta de freguesia retirar a dita paragem. -----------------------------------------------------------------------------Quanto à intervenção de Glória Tavares alertou para a acumulação de resíduos de
construção e de madeira no local de chamado de Colmeias, na zona de Sinja, que dão
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um mau aspeto à zona e para além disso tem o número de camiões tem vindo a
degradar o asfalto da estrada que dá acesso à Igreja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º Ordem do dia
No que diz respeito ao período de Ordem do dia, e ao seu primeiro ponto relativo
às informações da Presidente de Junta sobre a atividade da Junta de Freguesia, tendo
esta, referido o seguinte: --------------------------------------------- Foi realizada a Feira Agrícola, que tal como nos anos anteriores, foi um sucesso.----------------------------------------------------------------------------------- A estrada de Provisende foi finalmente reparada e concluída toda a obra.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi efetuada reparações no tanque de abastecimento de água para os incêndios,
que estava a perder água. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi ainda asfaltados os caminhos das Carvalheiras e Lomba . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi concluída o sistema de rega no campo de Sinja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tendo sido reparado um muro na zona das Devesas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante o mês de Dezembro alguns elementos da junta de freguesia iniciaram a
visita aos idosos. E no dia dezoito deste mês houve um almoço na sala sénior onde a
junta esteve presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia iniciou a meio de novembro aulas de pintura, tendo havido
alguma adesão a esta iniciativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto 2 relativo a apreciação, discussão e votação do Orçamento da
receita e despesa e Grandes Opções do Plano para o ano de 2019, o foi colocada
à apreciação onde foi questionado o valor de mil euros relativo ao protocolo com o
IEFP. A presidente respondeu que essa verba, permite colocar uma pessoa a dar
apoio à sala sénior. ------------------------------------------------Após esta observação foi colocada à votação, tendo sido aprovada por maioria com
um voto contra e uma abstenção. ------------------------------------------------
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Quanto ao ponto 3 relativo à apreciação, discussão e votação da 2º Revisão ao
Orçamento da receita e despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Plano
Plurianual de Ações mais relevantes referentes ao ano de 2018 não houve
qualquer observação por parte dos elementos da assembleia, pelo que foi colocada à
votação, tendo sido aprovada por maioria com um voto contra e uma abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período destinado ao público
Quanto ao período destinado ao público não se registou qualquer intervenção.
Não tendo mais assuntos a tratar o Presidente da Assembleia encerrou a sessão da
qual foi lavrada a presente ata que será lida e aprovada em próxima reunião de
assembleia, sendo posteriormente assinada conforme previsto no Regimento de
Assembleia de Freguesia, no número 5 do Artigo 67º. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia: _____________________________________________
A

1ª

Secretária:

___________________________________________________________
O

2º

Secretário:

___________________________________________________________
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