ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
FERMENTELOS, REALIZADA AOS VINTE
E NOVE DIAS DE SETEMBRO DE DOIS
MIL E QUINZE

ATA NÚMERO OITO
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, 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: Discussão e votação de autorização à Junta de Freguesia para negociação
de compra de terreno para a Associação Projecto Jovem --------------------------------------------------Ponto quatro ponto dois: Informação relativa a atividades realizadas e a realizar pela Junta de
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes, Gabriel Pires, Pedro Inácio, Alfredo Santos, Rui Moreto, Luísa Dias, João
Gomes, Helena Timóteo, e Olga Pinho. A Junta de Freguesia fez-se representar pelo Presidente
Carlos Nolasco, a Secretária Rosa Moreto e o Tesoureiro Mário Pinhal. --------------------------------Esteve ausente Sérgio Dias.--------------------------------------------------------------------------------------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: Registaram-se duas intervenções por
parte do público.---------------------------------------------------------------------------------------------------Artur Neves, enquanto Presidente da Associação de Pais CRESCER, congratulou a Junta pela
realização das Férias Desportivas 2015, pela concretização das obras junto à Escola E,B 2.3
Professor Artur Nunes Vidal, e enquanto mordomo da Comissão de Festas Da Nossa Senhora da
Saúde 2015, agradeceu o apoio da Junta de Freguesia de Fermentelos e da Câmara Municipal de
Águeda na realização da festa. Questionou a ausência da publicação das atas no site da Junta, sendo
um assunto que tem sido debatido em assembleias anteriores. Relativamente às obras do arraial
questionou o ponto de situação das mesmas.-------------------------------------------------------------------
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Hélder Rosa também felicitou a Junta pelas obras junto à escola E,B 2.3 Professor Artur Nunes
Vidal e perguntou em que ponto de situação se encontram as obras do Arraial.-------------------------O Presidente da Junta, Carlos Nolasco, tomou da palavra para agradecer o reconhecimento do que a
Junta tem feito e referiu que vai continuar a apoiar as associações e comissões de festas.
Relativamente às Férias Desportivas, apesar de terem tido menos crianças, foram realizadas com o
mesmo brilho dos anos anteriores, e foi com enorme satisfação que houve também crianças de fora
da terra a participar nas Férias Desportivas, tendo gostado muito. No que diz respeito às obras junto
à Escola E.B 2.3 Professor Artur Nunes Vidal, as mesmas fazem parte do protocolo
interadmnistrativo com a Câmara Municipal de Águeda. Relativamente ao Arraial, o Presidente
referiu que se está a trabalhar nesse projeto, mas os cidadãos têm o direito de assistir às
Assembleias Municipais e colocar questões referentes às obras do Arraial diretamente ao Sr.
Presidente da Câmara. Quanto ao tipo de piso para o Arraial, mencionou que não é fácil definir o
tipo de piso ideal, e que nesta assembleia propõe aos membros para se reunirem e ter assim
aprovação de todos para a escolha do tipo de piso. ----------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, Gabriel Pires, tomou da palavra para responder à intervenção de Artur
Neves, mencionando que a próxima ata será publicada no site da Junta de Freguesia de
Fermentelos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto dois - Leitura e aprovação da ata da sessão anterior: Procedeu-se à leitura da ata, e
posta a votação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------No ponto três - Período antes da ordem do dia: Luísa Dias usou da palavra para fazer referência
a três reparos, o primeiro é alertar para a existência de um buraco junto ao passeio do cruzeiro, o
segundo é referente à obra que está contemplada no orçamento deste ano, o arranjo dos passeios da
Rua da Escola, fazendo também referência para junto dos prédios, onde se situa o escritório do Sr.
Serafim a existência de um buraco nesse passeio, o terceiro é relativamente ao cemitério,
questionando se não há respostas relativamente ao alargamento. ------------------------------------------Alfredo Santos agradeceu em seu nome e do Conselho Económico o real apoio e disponibilidade da
Junta de Freguesia de Fermentelos, do seu Presidente e do Presidente da Assembleia para a
realização da Feira/Festa. ----------------------------------------------------------------------------------------Rui Moreto questionou se está previsto e para quando a implementação de espelhos em alguns
cruzamentos de Fermentelos, sendo este um ponto do plano de atividades de 2015. Em relação ao
Orçamento Participativo congratulou a adesão dos Fermentelenses à votação presencial sendo
importante para a nossa Vila o desempenho de todos. No que diz respeito à construção dos passeios
junto à Escola E,B 2.3 de Fermentelos, felicitou a Junta pelo trabalho de grande qualidade. E por
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fim sugeriu à Junta esforços para colocar mais uma caixa de multibanco no edifício do antigo posto
dos CTT de modo a colaborar com a população.-------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, Carlos Nolasco, começou por dizer que o buraco no estacionamento do
cruzeiro vai ser rapidamente arranjado. Relativamente ao cemitério não está a ser fácil, mas que não
caiu em esquecimento. Em resposta ao Alfredo Santos, a Junta colabora junto das associações no
que é necessário e colabora com gosto. Em relação à colocação dos espelhos, pessoalmente não é a
favor, mas já foi requerida à Câmara Municipal a colocação de alguns espelhos. ---------------------Quanto à votação do Orçamento Participativo, em Fermentelos foi um sucesso, até à data foi a
Freguesia com maior votação, e esperemos que os projetos de Fermentelos sejam votados.
Relativamente às obras junto à escola, referiu que as passadeiras elevadas foram executadas de
acordo com as normas. No que diz respeito à colocação de uma caixa de multibanco nos antigos
correios, tem de se averiguar junto de uma instituição financeira para a colocação da mesma. -------Ponto quatro ponto um - Discussão e votação de autorização à Junta de Freguesia para
negociação de compra de terreno para a Associação Projecto Jovem: Carlos Nolasco tomou da
palavra para explicar este ponto, começando por referir que a Associação Projecto Jovem tem um
espaço conhecido por Bunker construído pela própria associação mas que o terreno em que se
encontra o mesmo pertence a um particular, e portanto o Projeto Jovem propôs à Junta fazer um
contrato comodato ficando a Junta com o terreno na sua posse e cedendo a sua utilização ao Projeto
Jovem. A Junta entendeu requerer junto da Assembleia de Freguesia para a discussão e votação da
negociação, referindo que se tem de ter meios para adquirir o terreno e recorrer mesmo até à
Câmara Municipal de Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------Rui Moreto interveio, questionando como funcionaria esse contrato já que atualmente o terreno
pertence a um particular e a estrutura é da Associação. -----------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, Gabriel Pires, usou da palavra para explicar em que
contornos se vai processar este pedido da Associação à Junta de Freguesia. ----------------------------Carlos Nolasco referiu que a Junta tem de comunicar à Assembleia de Freguesia a venda de um
terreno e nunca a compra, mas refere que apenas estão a falar de uma negociação que ainda não se
sabe se se vai concretizar. Mencionou que a Associação Projecto Jovem entrará com a maioria do
dinheiro e a Junta ajudará no restante. -------------------------------------------------------------------------Luísa Dias questionou porque é que não é a própria Associação Projecto Jovem a fazer a compra e
apesar de apoiar a Associação, pensa que a Junta deve ter outras prioridades. --------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, Gabriel Pires, expôs que o objetivo da Associação
Projecto Jovem é entrar com parte do investimento, recorrer ao apoio da Junta, e esta por sua vez,
recorrer à Câmara Municipal de Águeda para apoiar no que seja necessário. ---------------------------3

A autorização foi posta à votação, sendo assim aprovada por maioria com uma abstenção. -----------------

Ponto quatro ponto dois - Informação relativa a atividades realizadas e a realizar pela Junta
de Freguesia: Carlos Nolasco tomou da palavra para falar resumidamente das atividades realizadas,
começando por mencionar a limpeza das ruas, valetas e parques; no carreiro do canto a obra está
concluída; os passeios e a passadeira elevada na Rua da Bela Vista estão praticamente realizadas,
exceto em frente ao depósito das águas, que é uma situação difícil de concretizar porque exige
alguma burocracia; procedeu-se à demolição de duas casas na Rua do Miradouro, que estavam
devolutas. Proximamente será demolida uma casa na Rua do Lugar junto à Travessa Matos de Fora,
sendo esta obra um pouco complexa porque se tem de demolir uma pequena parte da casa do
vizinho. Pretende-se colocar novas placas indicativas nas entradas de Fermentelos. Tem-se vindo a
acompanhar junto com a Câmara Municipal de Águeda a limpeza dos jacintos na Pateira. Deu ainda
a conhecer a reforma do funcionário Joaquim Coelho. Falou também da chegada de um edital sobre
a limpeza das valas fureiras, e da possibilidade de integrar o Sr. Amílcar Seabra na Junta por um
ano no âmbito do programa CEI+, mas que o mesmo recusou por não querer aceitar o Rendimento
Social de Inserção, que é uma das condições do IEFP. Relativamente ao piso do Arraial solicitou
aos membros da assembleia alguma sugestão. Falou-se de usar calçada no centro do arraial e relva
nas laterais. Luísa Dias sugeriu para o piso do Arraial saibro compactado, pensando ser o mais
adequado e não muito caro. -------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foi devolvida a palavra ao público, com uma intervenção. Artur Neves usou da
palavra para demonstrar algum descontentamento relativamente aos assuntos expostos nas
assembleias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte
e três horas e vinte e um minutos. -------------------------------------------------------------------------------
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