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Ata nº 164/2018

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte e um horas e
trinta minutos 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 da 1ª Revisão ao Orçamento da
Receita e Despesa referente 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). Estiveram ausentes desta sessão os membros:

- Da Coligação

“Somos Arouca” (PSD/CDS-PP)- Ricardo Picão Fernandes, Carminda da Silva
Tavares.---------------------------------------------------------------- Do Partido Socialista (PS)Sandra Mariza Garrido Duarte, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, tendo sido aprovada
por unanimidade. A este propósito a primeira secretária agradeceu as sugestões de
melhoria ao texto da ata, no entanto recorda que a redação do texto e a transcrição de
algumas intervenções não são tarefas fáceis. No entanto lamenta a forma como as
referidas sugestões lhe foram colocadas, agradecendo que no futuro lhe fizessem
chegar as sugestões por email, de forma a melhorar o texto ou a corrigir qualquer
imprecisão. --------------------------------------------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 Glória Tavares.
Referindo a importância de agendar com alguma antecedência as datas das
assembleias ao longo do ano, para que os membros possam organizar a sua agenda
atempadamente. -----------------------------------------------------------------Assembleia de Freguesia, 28 de Junho de 2018
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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: --------------------------------------------- Já foram efetuadas as limpezas junto ao tanque que irá abastecer a água para o
cemitério, bem como o ponto de água que irá fornecer água para os bombeiros------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram efetuadas algumas limpezas de caminhos vicinais, e que serão realizadas
com maior frequência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - No lugar da Costa é necessário
reparar o rego que está a afetar uma habitação, pois infiltra-se no piso estando a
danificar a estrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Há um cano em Telarda que precisa de ser mudado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Junta de freguesia está fazer esforços para instalar o sistema de rega no jardim em
redor da capela da Srª do Campo, para isso avaliou a possibilidade de efetuar um furo
no referido espaço. Esta solução é possível, e espera-se que nos próximos dois
meses se consiga negociar com a Câmara Municipal a sua realização, bem como o
seu licenciamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O muro que estava a ser construído em Provesende já foi concluído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi assinado um protocolo a vinte e sete de junho com o Centro Juvenil e com a
Câmara Municipal de Arouca, para permitir assegurar o transporte de crianças e assim
garantir a sua participação em atividades durante os meses de julho e agosto. O
membro Pedro Bastos questionou onde se realizam as atividades de ocupação das
crianças, à qual a presidente respondeu que o ponto de encontro será no Centro
Juvenil e que posteriormente serão encaminhados para as diversas atividades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Hélder Brandão questionou em que ponto da situação da toponímica da
freguesia, à qual a presidente da junta respondeu que ainda se encontra em análise
na Câmara Municipal, logo que haja novidades será comunicado aos membros da
assembleia. Sobre este assunto Hélder ainda relembrou que se se deve consultar as
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pessoas sobre os nomes atribuir, para evitar determinados constrangimentos. A esta
intervenção a presidente acautelou que a versão final será sempre analisada pela
assembleia, para evitar essas situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Pedro Bastos também questionou a razão dos fontanários públicos terem
sido atribuídos às Águas do Norte e que deveriam ser de utilização pública, e não um
serviço pago, pois estando interditas obriga a que as pessoas tenham que recorrer à
da rede pública. A presidente referiu que tem conhecimento desta situação e que
considera mais grave, quando são colocadas placas a proibir o consumo em águas de
boa qualidade, no entanto irá tentar esclarecer junto da empresa, as condições da
cedência desses fontanários.---------------------------------------------------------------------------------------------------- A presidente aproveitou para informar que o emissário da rede de água pública já se
encontra ligado desde o lugar da Costa, no entanto no lugar de Sinja não está ainda
concluído. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao segundo ponto relativo à apreciação, discussão e votação da 1ª Revisão
ao Orçamento da Receita e Despesa referente ao ano de 2018, o Presidente da
Assembleia abriu a discussão para apreciação do documento. -Finalmente foi colocada à votação o supracitado documento pelo Presidente da
Assembleia de Freguesia tendo sido aprovado por unanimidade:-----------------3º 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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