ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
FERMENTELOS, REALIZADA AOS VINTE
E OITO DIAS DE ABRIL DE DOIS
MIL E DEZASSEIS

ATA NÚMERO DEZ
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, na sede da Junta de Freguesia de Fermentelos, realizou-se uma sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------Ponto um: Período destinado à intervenção do público. -------------------------------------------------------Ponto dois: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. ----------------------------------------------------Ponto três: Período antes da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Período da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------Ponto quatro ponto um: Apreciação, discussão e votação da conta de gerência relativa ao ano de
2015; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro ponto dois: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------Estiveram presentes, Gabriel Pires, Pedro Inácio, Alfredo Santos, Luísa Dias, Olga Pinho e João
Gomes. Rui Moreto pediu substituição por trinta dias, sendo substituído por Cândida Maria
Vasconcelos, que no entanto não esteve presente. A Junta de Freguesia fez-se representar pelo
Presidente Carlos Nolasco, a Secretária Rosa Moreto e o Tesoureiro Mário Pinhal. --------------------Estiveram ausentes Sérgio Dias e Helena Timóteo.---------------------------------------------------------------A sessão foi presidida pelo Presidente da Assembleia, Gabriel Pires, e secretariada pelos
Secretários Pedro Inácio e Alfredo Santos. -------------------------------------------------------------------------No ponto um – Período destinado à intervenção do público: Não se registaram intervenções
neste ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois – Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Presidente da Assembleia de
Freguesia, Gabriel Pires, deu a palavra ao Primeiro Secretário, Alfredo Santos, que procedeu à
leitura da ata. A mesma foi posta a votação sendo aprovada por unanimidade. -----------------------No ponto três - Período antes da ordem do dia: Não se registaram intervenções neste ponto. -----No ponto quatro ponto um - Apreciação, discussão e votação da conta de gerência relativa ao
ano de 2015: Presidente da Assembleia, Gabriel Pires, passou a palavra ao Presidente do
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Executivo, Carlos Nolasco, para explicar a prestação de contas relativa ao ano de 2015. Depois das
explicações do Presidente do Executivo procedeu-se à votação da conta de gerência relativa ao
ano de 2015, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------No ponto quatro ponto dois – Outros assuntos de interesse para a Freguesia: Presidente da
Assembleia passou a palavra aos membros da assembleia. ----------------------------------------------------Olga Pinho interveio para questionar em que ponto de situação se encontra as obras aprovadas no
plano de atividades e os projetos do orçamento participativo. -----------------------------------------------Luísa Dias perguntou se havia algum avanço para a realização das obras no Largo do Arraial.
Perguntou ainda ao Executivo da Junta se podia intervir relativamente ao projeto do Largo do
Carvalhal, pois a Câmara Municipal de Águeda não está a avançar com a celeridade desejada. No
que diz respeito ao plano de atividades e ao facto de estarmos a um terço do ano, questionou se
há um plano ou um ponto para avançar com as obras. ---------------------------------------------------------Carlos Nolasco tomou da palavra para esclarecer as questões colocadas começando por referir
que o tempo não tem ajudado muito, no entanto, temos andando a limpar valetas, limpámos
caminhos que se degradaram com a chuva, como é o caso do caminho por de trás da Metalfer e o
caminho do muro, e iniciámos algumas construções de valetas. Os Contratos Interadministrativos
que contemplam as obras a realizar na nossa freguesia vão ser brevemente assinados entre a
Câmara Municipal de Águeda e a Junta de Freguesia. É de salientar que estamos avançar com as
obras, pelo que já foi pedido orçamentos para a construção do telheiro para o Lavadouro das
Fontaínhas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às obras no Largo do Arraial continuam num impasse pois diz não entender o
Presidente da Câmara em relação ao mesmo quanto à definição sobre o tipo de piso a aplicar.
Referiu que tem havido muitas pessoas que são contra a demolição do auditório, sendo esta uma
das grandes preocupações do Executivo da Junta e há que rever e analisar essa situação, porque
tanto quanto sabe o mesmo foi construído com dinheiro das pessoas de Fermentelos e entendeu
que não é correcto proceder-se à sua demolição, sem outra alternativa viável. No que toca a
alterações em relação ao cemitério é pacífico e é fácil avançar. ----------------------------------------------Em relação ao orçamento participativo, os particulares é que propõe os projectos, que por sua vez
a Câmara aprova e executa e comunica com os proponentes. Já foram convocados os presidentes
das juntas para uma reunião na Câmara Municipal de Águeda, para lhes explicarem o novo
regulamento do Orçamento Participativo. O projecto da Parede de Escalada já foi inaugurado e vai
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ser usada pela escola durante o dia e à noite pelas pessoas em geral juntamente com os
proponentes, pois serão estes a gerir esta utilização para se poder garantir o nível de segurança. -Rosa Moreto interveio comunicando que em maio se comemora a elevação de Fermentelos a Vila
e que este ano será comemorado junto da Escola com os jovens e crianças de modo a que estes
possam participar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte e
duas horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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