-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata n.º2/2017----------------------------------------------------------------------Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima-------------------------Aos dezanove dias do mês de junho de 2017, pelas 21h e 30m, 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 24 de abril de 2017.---------------------------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------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Presidente da Assembleia para dar a palavra ao Presidente da Junta
que fez um ponto da situação da orgânica da Freguesia, nomeadamente sobre as obras,
assim a ponte do Souto é uma realidade, o passeio para o pólo escolar, a ligação
Candieira-Figueira está planeada mas ainda não se sabe para quando. Em relação ao
passeio junto ao pólo escolar os terrenos foram cedidos pelos proprietários. A colocação
de um espelho nas Coutadas para quem vem do Labordeirão. Em relação à participação
na Feira do Vinho e da Vinha a temática será a identidade e o território. Convida todos
para a inauguração da “Rota das Avelãs”, que devido aos elevados custos só pode ser
levada a cabo em colaboração com a Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho. Após
todo o percurso estabelecido e planeado, a Câmara Municipal de Anadia assumiu os
encargos financeiros com o mesmo.--------------------------------------------------------------Em seguida tomou a palavra o Presidente da Assembleia, José Manuel Carvalho, dando
as seguintes informações: fruto da decisão sobre o caminho vecinal os cidadãos Luís
Soares e Maria Rosa Almeida solicitaram documentos que foram enviados. Existiu
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depois uma segunda troca de documentação onde se pedia cópia do Regimento da
Assembleia, a resposta foi rápida e enviou a documentação solicitada.---------------------Em relação à Assembleia Municipal foi solicitada informação sobre trabalhos nos
caminhos florestais, nomeadamente na nossa freguesia. Já está um concurso a decorrer
sobre caminhos florestais e engloba a nossa freguesia.----------------------------------------Existem caminhos na nossa freguesia que estão integrados na “Rota Caminhos de
Santiago”, com um investimento na rede elétrica de baixa e média tensão num total de
10 milhões de euros, parte comparticipado, para o município de Anadia.------------------Dando seguimento ao Período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra ao membro
Simão Pedro Almeida que questiona sobre o tipo de intervenções que estão previstas
para os caminhos.-----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa, José Carvalho presume que sejam relacionados com a
transitabilidade, não alcatroamentos pois tal não é possível.----------------------------------O Presidente da Junta, Manuel Veiga, refere que a Presidente da Câmara estabeleceu
um protocolo para limpeza de caminhos rurais, arranjos por retro e motoniveladoras,
para limpeza e eventual alargamento. Têm pedidos de orçamento para aquisição de um
trator com pá carregadora, para conseguirem dar resposta a situação de forma mais
breve sem terem de esperar pela retro da Câmara.---------------------------------------------O membro Manuel Saúl questiona se a ponte do Souto é só ponte ou ponte e comporta?
O Presidente da Junta, Manuel Veiga, informa que havia um pensamento de fazer um
ponto de água ali. Fazem a ponte com a comporta, para um possível ponto de água, e
após a construção tentará entrar em negociação com a comissão de baldios de Boialvo
para operacionalizar esse ponto de água.--------------------------------------------------------O membro Vítor Simões pede informação sobre o ramal da água na rua das escolas, no
Pereiro, pois arranjaram umas mas não outras que já lá estavam.----------------------------O Presidente da Junta, Manuel Veiga, informa que as roturas foram participadas. O
problema das roturas é complicado, são comunicadas, mas demoram a ser reparadas. É
um problemas estrutural que já dá problemas à muito tempo, é um problema grave na
freguesia de Avelãs de Cima.----------------------------------------------------------------------O membro Manuel Saúl lembrou que já tinha falado nessa hipótese de fazer uma rede
nova. Talvez fosse mais barato que todos os concertos.---------------------------------------O Presidente da Junta, Manuel Veiga, refere que já anda uma empresa a dar uma ajuda
nos concertos ao nível do município.--------------------------------------------------------------
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O membro António Carlos, questionou sobre a possibilidade de colocar a vigia a
funcionar mais cedo?-------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, Manuel Veiga, refere que pediram para começar a funcionar a 1
de junho, mas disseram que não, que só após a saída da publicação do período critico é
que se colocam as vigias a funcionar. Sabe que integrado no Orçamento Jovem foi
colocada a possibilidade de existirem sapadores florestais.-----------------------------------O membro Simão Pedro, lembra que vindo os incêndios, seria de sensibilizar os
proprietários para as limpezas das matas junto às casas.--------------------------------------O Presidente da Junta, Manuel Veiga, refere que a Junta se for informada das situações
alerta as autoridades para o assunto sem mencionar ninguém mas apenas para
verificarem a situação no local.-------------------------------------------------------------------Relativamente à Ordem do Dia, ponto 1.- Aprovação da ata sessão ordinária, de 24 de
abril de 2017, depois de lida e efetuadas as correções necessárias, passou-se à votação
da mesma, tendo sido aprovada por maioria (oito votos) e uma abstenção.----------------Nada mais havendo a tratar, foi proposta a ata em forma de minuta, sob proposta do
membro Manuel Saúl Reis, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes.--------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 e pelo 1º Secretário da
Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima.----------------------------------------------------
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