-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata n.º2/2015----------------------------------------------------------------------Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima-------------------------Aos vinte e nove dias dias do mês de junho de 2015, pelas 21h30, na sede da Junta de
Freguesia de Avelãs de Cima, reuniu a Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima,
com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------A.- Período antes da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------B.- Ordem do Dia:----------------------------------------------------------------------------------1.- Aprovação da ata da sessão ordinária, de 20 de Abril de 2015.--------------------------Estiveram presentes na respectiva reunião, os elementos que assinaram a folha de
presenças, sendo esta, parte integrante da mesma, a saber:.-----------------------------------José Manuel Carvalho------------------------------------------------------------------------------Faustina Silva----------------------------------------------------------------------------------------Sílvia Neves------------------------------------------------------------------------------------------Adelaide Reis----------------------------------------------------------------------------------------Fernando Cardoso-----------------------------------------------------------------------------------Vítor Simões-----------------------------------------------------------------------------------------António Carlos Tomás------------------------------------------------------------------------------Simão Pedro Almeida------------------------------------------------------------------------------Manuel Saúl Reis------------------------------------------------------------------------------------Dando seguimento ao Período antes da Ordem do Dia tomou a palavra o Presidente da
Assembleia para propor um alteração à ordem de trabalhos, em virtude da necessidade
de aprovação da ata da sessão extraordinária de 10 de junho de 2014, sessão
comemorativa dos 500 anos dos forais manuelinos da freguesia de Avelãs de Cima.
Justificou tal alteração em virtude de não ter sido entregue o discurso por um dos
elementos convidados para discursar na sessão extraordinária de 10 de Junho de 2014,
todos os outros discursos serão anexos à ata.----------------------------------------------------Depois de votada e aprovada a alteração da ordem de trabalhos, a mesma passou a ter a
seguinte ordem:--------------------------------------------------------------------------------------A.- Período antes da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------B.- Ordem do Dia:----------------------------------------------------------------------------------1.- Aprovação da ata da sessão extraordinária, de 10 de junho de 2014, referente aos 500
anos dos forais manuelinos da freguesia de Avelãs de Cima.---------------------------------2.- Aprovação da ata da sessão ordinária, de 20 de Abril de 2015.---------------------------

No Período Antes da Ordem do Dia e a título de informativo tomou a palavra o
Presidente da Assembleia, José Manuel Carvalho, dando a conhecer à Assembleia que a
Camara Municipal de Anadia enalteceu o trabalho e participação do stand da Junta de
Freguesia de Avelãs de Cima e de todos os presentes.-----------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, agradeceu desde logo a presença das
marchas populares e do grupo de Cantares, o seu contributo e representação da
Freguesia de Avelãs de Cima. Além de ter apreciado muito o espetáculo a visita ao
stand da junta de Freguesia foi também de enaltecer. O Sr. Vice-presidente da Câmara
Municipal de Anadia, Eng.º Jorge Sampaio, enalteceu a participação das Marchas
Populares e também a presença do grupo de Cantares – Incantus, em relação ao último o
mesmo já tem presença marcada para novas atuações na Curia e em Aguada de Cima.--Quanto ao problema da água na freguesia mantém-se e deve ser discutido. O camião
que era enviado para a Mata está solucionado com um “booster” que foi instalado em
Avelãs de Cima e dá pressão, no entanto o aumento da pressão tem provocado o
rebentamento de tubos. A estratégia será a partir do “booster” tentar melhorar a conduta
da água até às Coutadas e depois até à Mata; na Figueira serão colocados ramais novos
nas casas e com alcatroamento da estrada principal.-------------------------------------------Em relação à questão do posto médico, deverá ser resolvida em Julho; o Presidente do
Executivo entende que qualquer atitude deverá ser consertada caso haja ou não médico
em Setembro. Tendo em conta que em Setembro é época de eleições e haver mais
pressão para uma resolução, já que a ideia poderá ser terminar com o posto médico e
transferir para Sangalhos.--------------------------------------------------------------------------Há investimentos que o executivo gostaria de ver concretizados este ano ou no próximo,
nomeadamente o alcatroamento da estrada Figueira – Boialvo e o melhoramento da
Ponte do Souto em Boialvo, a relação que o executivo de junta tem com a a Câmara
Municipal de Anadia é institucional, contudo a concretização destes investimentos são
prioridade do executivo e para tal é necessário o apoio camarário.--------------------------O membro Sílvia Neves toma a palavra e enaltece o executivo pelo lançamento de
páginas nas redes socias, na sua opinião é uma aposta ganha, pelo trabalho que
desenvolveu na Feira da Vinha e do Vinho na arte de bem receber e da forma
profissional como promoveu a imagem da Freguesia de Avelãs de Cima.------------------O membro Manuel Saúl dos Reis questiona o executivo se há alguma previsão para a
estrada Figueira – Boialvo e em relação ao ramal se será colocado apenas em parte do
lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------------

O presidente da Junta, Manuel Veiga, refere que serão efetuados melhoramentos da
conduta de Avelãs de Cima até às Coutadas e daí atá à Mata com ramal novo em todas
as casas da Figueira, com alcatroamento da estrada principal.--------------------------------O membro Simão Pedro Almeida informa que há uma rotura nova na rua da Fonte Nova
na Candieira. Esta informação foi apontada pelo executivo e será comunicada.-----------O membro Vítor Simões informa os restantes que na sua opinião os arranjos dos ramais
estão a ser efetuados de formas díspares e se colocassem novos equipamentos em todos
os ramais, assim ficaria um bom trabalho.-------------------------------------------------------O presidente da Junta, Manuel Manuel Veiga, afirma que o Vítor Simões tem sido
incansável na ajuda nos problemas da água no Pereiro; as pessoas foram contactadas,
também com a sua ajuda, e atualmente os problemas estão resolvidos.---------------------O Presidente da Assembleia, José Manuel Carvalho solicitou ao Presidente da Junta de
Freguesia que avise a Mesa de Assembleia assim que haja alguma notícia em relação ao
posto médico, para se diligenciarem todos os meios e ações necessárias para que este
problema não se mantenha.------------------------------------------------------------------------O membro Simão Pedro Almeida afirma que já foi questionado o motivo pelo qual na
inauguração do polo escolar não tenha havido uma manifestação quanto ao posto
médico, na sua opinião cada coisa deve ser resolvida no seu lugar, contudo não deixa de
haver alguma ponta de razão uma vez que é uma questão extremamente importante para
a freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------O membro José Manuel Carvalho diz-nos que também já foi questionado, contudo
acredita que devemos saber viver em democracia, os concursos estão a decorrer e
devemos respeitar os “timings”. Assim, após o término do concurso e não havendo
preenchimento de vaga , aí sim deverá haver manifestação.----------------------------------Relativamente à Ordem do Dia, ponto 1.- Aprovação da ata sessão extraordinária, de 10
de junho de 2014, referente aos 500 anos dos forais manuelinos da freguesia de Avelãs
de Cima, depois de lida, sem correções, passou-se à votação da mesma, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes.-------------------------------------------------------No que respeita à Ordem do Dia, ponto 2.- Aprovação da ata da sessão ordinária de 20
de abril de 2015, após a sua leitura e efetuadas as correções propostas, alteração de
conteúdo na página 2 para Prémio PME Excelência 2015, passou-se à votação da
mesma, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes.-------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi votada a acta em forma de minuta, sob proposta do
membro Vitor Simões, tendo sido aprovada por unanimidade.--------------------------------

Depois de lida foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos
presentes, com nove votos.------------------------------------------------------------------------A ata vai assinada pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, José Manuel Carvalho
e pelo 2º Secretário da Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima, Sílvia Neves.-----

