ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

ATA EM MINUTA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE PEDROUÇOS DO ANO DE 2020 ———————————

Ao vigésimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte, pelas vinte e uma hora e quarenta e sete minutos, reuniu no
auditório Augusto Simões da Junta de Freguesia de Pedrouços, sito na
Avenida de Nossa Senhora da Natividade, número 250, na sua 14.ª
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Pedrouços,
convocada nos termos do Regimento da Assembleia de Freguesia de
Pedrouços (RAFP) conjugado com o art.º 11.º e alínea b) do n.º 1 do art.º
14º. da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as suas posteriores
alterações, conforme edital de 14 de dezembro de 2020 com a seguinte
ordem de trabalhos:
Ponto 1- Período de “Antes da Ordem do Dia”.
Ponto 2 - Período de Intervenção do Público de acordo com o n.º 3
do art.34.º do Regimento da Assembleia de Freguesia de
Pedrouços
Ponto 3 - Ordem do Dia
3.1 - Informação do Executivo sobre a atividade da Junta
3.2 – Discussão e Votação das Opções do Plano e da Proposta de
Orçamento para o ano de 202
Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, António
Henrique de Almeida Rodrigues Fonseca, secretariado pelo Primeiro
Secretário da Assembleia, António de Almeida Teixeira e pelo deputado
António Agostinho Oliveira Félix, em substituição da Segunda Secretária
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da Assembleia, Ana Joaquina Gonçalves Vilela

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

A sessão iniciou-se com a veri cação do pedido de substituição e com a
veri cação das presenças. Pediram substituição a Segunda Secretária
da Assembleia de Freguesia, Ana Vilela que foi substituída pelo
Deputado Júlio Vieira, tomando de imediato posse perante a mesa e
respetivo plenário da Assembleia de Freguesia, ambos da coligação
“Maia em Primeiro “. Feita a Chamada pelo Primeiro Secretário da Mesa
da Assembleia e constatada a existência de quórum, o Presidente da
Assembleia de Freguesia declarou aberta a sessão

Ponto 1- Período de “Antes da Ordem do Dia”.
Após as saudações iniciais, o Presidente da mesa informou os
presentes que na ordem de trabalhos está previsto um período de
Intervenção do Público de acordo com o estipulado pelo n.º3 do art. 34º
do Regimento da Assembleia de Freguesia, podendo qualquer um dos
elementos do público inscrever-se para intervir até ao nal do período de
antes da ordem do dia
De seguida o Presidente da mesa coloca a votação a Ata da
reunião de Assembleia do dia 25/9/2020, inscrevendo-se o deputado
Carlos Caseira para intervir sobre a mesma, solicitando a correção de
três correções que foram efetuadas de imediato. Não se inscrevendo
mais nenhum deputado para intervir e, colocada a votação a Ata foi
aprovada por unanimidade.
Em seguida o Presidente da mesa coloca a votação a Ata da
reunião extraordinária de Assembleia do dia 2/12/2020. Inscrevendo-se
para intervir o deputado Carlos Caseira sobre a mesma, referindo uma
correção ortográ ca, sendo efetuada a correção de imediato. Não se
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inscrevendo mais nenhum deputado para intervir e, colocada a votação
a Ata foi aprovada por maioria, com as abstenções do Presidente da
Mesa, da Deputada Eduarda Azevedo da Coligação “Maia em Primeiro”,
e do Deputado Carlos Caseira da Coligação “Um Novo Começo”
Seguidamente, inscreveram-se para intervir neste ponto os
Deputados Hugo Salgueiro, Carlos Caseira, Fernando Sera m e o
Presidente da Mesa. Dada a palavra ao Deputado Hugo Salgueiro este
começa por dirigir os cumprimentos aos presentes, continuando a sua
intervenção nos seguintes termos: “eu queria começar a minha
intervenção como na última assembleia extraordinária o senhor
Presidente não podia responder relativamente a essa questão. Eu
gostaria de questionar o Executivo se mediante a atribuição das novas
competências à Junta de Freguesia de Pedrouços se o Executivo tem
perspetiva de no próximo ano abrir concurso público para contratar
novos assistentes operacionais visto que vamos ter um trabalho
redobrado e mesmo que não tenhamos um trabalho redobrado os
assistentes operacionais que nós temos, neste momento no ativo, não
são su cientes para garantir o normal funcionamento da freguesia
nomeadamente no meu caso em particular com conhecimento de causa
própria relativamente ao cemitério. Eu gostaria de perguntar e
questionar aqui o Executivo relativamente a algum serviço que tem sido
feito, porventura, através de avenças relativamente ao cemitério da
freguesia. Tive conhecimento que por falta de pessoal, designadamente
de assistentes operacionais, que a Junta de Freguesia se viu obrigada,
através do seu Executivo, a contratar mão de obra avulsa chamemoslhe assim. Eu gostaria de saber se isso é verdade se foram efetuados
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alguns tipos de contactos com coveiros de freguesias periféricas para
efetuar eventualmente esse mesmo serviço de cemitério e esse serviço
tendo sido feito porque eu tive conhecimento que houve serviço na parte
do cemitério que foi realizada por pessoal de fora, digamos assim, do
quadro da freguesia. Gostaria de saber como é que foram pagos estes
serviços se foram com montantes que do orçamento da Junta de
Freguesia, ou se como se constatou foi o próprio presidente Joaquim
Araújo a efetuar esse mesmo pagamento do seu bolso. Gostaria de o
questionar nesse sentido, e é tudo.”
Em seguida o presidente da mesa cede a palavra ao Deputado
Fernando Sera m que, após os cumprimentos a todos os presentes
profere a seguinte intervenção “ A única questão que quero colocar
neste momento, apesar de já a ter colocado na ultima assembleia, é
relativa à iluminação dentro do cemitério ”
Em seguida o presidente da mesa cede a palavra ao deputado
Carlos Caseira que após os cumprimentos a todos os presentes profere
a seguinte intervenção: “Conforme a ata de assembleia de freguesia de
setembro o representante da junta de freguesia que esteve cá presente
(Isabel Carvalho), não tendo respondido às questões colocadas, fez aqui
uma consideração que às questões aqui apresentadas o senhor
presidente iria responder por escrito. Até ao momento, pelo menos às
minhas questões, que foram feitas, não tenho nenhuma resposta, para
já é só”.
Após esta intervenção o Presidente da Mesa informa o Senhor
Presidente de Junta que foi contactado por alguns moradores da Rua
Antonio de Castro Meireles que lhe referiram já terem por diversas
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vezes solicitado ao Executivo da Junta de Freguesia de Pedrouços a
instalação de uma passadeira elevada ou devidamente sinalizada, junto
ao estabelecimento Lara, sem que tenham, até ao momento, obtido
qualquer resposta a esse pedido. Referiu ainda que esses habitantes lhe
transmitiram que aquele é um local de fraca visibilidade, onde muitas
viaturas passam a grande velocidade colocando dessa forma em risco
os habitantes e peões que circulam naquela zona, sendo um claro índice
desse perigo o número de acidentes que ali ocorrem, como foi o caso do
acidente que ontem ocorreu naquele local.
Seguidamente o Presidente da Mesa cede a palavra ao Presidente
de Junta, para resposta às questões colocadas, tendo aquele proferido a
seguinte intervenção: “Sobre as questões aqui apresentadas, o
deputado Hugo Salgueiro pergunta aqui sobre as novas competências,
que já disse na última reunião da Assembleia que são as mesmas que
temos, apenas com nome diferente. Nós até agora em termos de quadro
de pessoal temos duas pessoas de baixa e, portanto, temos dado
resposta a todos os trabalhos que têm aparecido articulados com a
Câmara Municipal quando assim é necessário e se quer saber se nós
vamos contratar alguém para o próximo ano, a resposta é não
Muito claramente. preferimos fazer alguns ajustes diretos se for
necessário para dar resposta ao que for necessário na freguesia.
Porque, como sabem, os dinheiros públicos têm que ser muito bem
geridos. Então não é preciso ser nenhum catedrático para fazer as
contas, ca mais económico contratar pessoal ou fazer ajustes pontuais
E, portanto, quem gere uma instituição pública tem que ter em
conta toda essa gestão e mesmo a nível do cemitério. Eu posso dizer
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que na cidade da Maia já são sete as freguesias que contratam
empresas para este tipo de serviço, temos aqui uma bem próxima que é
Nogueira e Silva Escura, Moreira pontualmente
Atualmente há freguesias que têm contratos públicos com
empresas que dão resposta a essas situações, tanto que no nosso caso
não tem sido necessário, temos dois funcionários ao serviço que tem
dado essa resposta. Numa ou outra altura que faltou um funcionário,
essa falta foi colmatada com um outro que chamamos, em termos de
pagamento podia a Junta pagar até porque a lei permite que em casos
de grande necessidade o podemos fazer, sabemos que podemos
contratar pessoas absolutamente, porque é a justi cado, é permitido,
mas neste caso fui eu que paguei claramente.
Com pergunta aqui, eu con rmo que houve contactos com
coveiros, nessa altura, depois não foi necessário. No futuro poderá
passar por isso porque com vocês sabem os funcionários públicos, os
médicos que passam as baixas deveriam ter outro critério, eu não sou
médico, mas a gente vê que as pessoas não estão disponíveis para
trabalhar, mas estão disponíveis para outras atividades que vocês todos
conhecem, é muito fácil meter baixa. Eu não estou contra quem está
doente, que esses sim têm de estar de baixa. Sobre a questão do
senhor Fernando Sera m da iluminação no Cemitério, nós já estivemos
a ver aquilo, há ali uns pontos que deita a luz abaixo, nós já pedimos até
colaboração à Câmara, precisa de ser tudo revisto. Mas ca aqui o seu
alerta, pelo menos para termos uma puxada central iluminada.
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O Senhor Deputado Carlos Caseira fala aqui nas respostas que
não foram dadas, eu vou perguntar à minha Colega porque algo falhou,
mas tenho a certeza que se já foram dadas respostas noutras alturas
também desta serão dadas. Existe de facto um furo, um poço no
cemitério, já faz tempo que não estamos a utilizar porque aquilo era uma
bomba automática que gasta mais em termos de energia e de
manutenção do que gastamos em agua da companhia. Para além da
vertente mais barata, em termos, de água da companhia estamos
salvaguardados porque a entidade assegura a qualidade da água
Como sabem vai haver uma grande intervenção em termos de
betuminoso e de cubos aqui em vários arruamentos da freguesia e D.
Antonio Castro de Meireles vai ser uma delas. Eu posso colocar essa
questão se será possível colocar ali uma passadeira elevada, mas essas
passadeiras elevadas também têm alguns problemas, depois os
moradores ao lado vão se queixar que não conseguem dormir com o
barulho e que as casas abanam dentro.
O deputado Hugo Salgueiro pede novamente a palavra, que

o

Presidente da Mesa lhe concede, proferindo a seguinte intervenção: “Eu
queria-lhe perguntar diretamente se esse assunto foi abordado em
alguma reunião que estivessem todos os membros do Executivo, pois
foi-nos dito pela D.ª Isabel Carvalho, representante do Executivo na
ultima reunião de Assembleia de Freguesia que este assunto não foi
discutido em nenhuma reunião
Seguidamente o Presidente da Mesa cede a palavra ao
Presidente de Junta, o qual, em resposta, profere a seguinte
intervenção: Porque não houve reunião, houve sim um telefonema,

.


 


.


7

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

simplesmente um telefonema, como sabem fazemos uma reunião de 15
em 15 dias, no entanto, surgem assuntos que têm de ser resolvidos e o
executivo comunica telefonicamente fruto do excelente relacionamento
entre todo o executivo
Em seguida o Presidente da Mesa cede a palavra o Deputado
Fernando Sera m que no seu uso profere a seguinte intervenção:
Sobre os lavadouros da Rua Primeiro de Dezembro, em que situação
está a recuperação destes lavadouros senhor Presidente
Para resposta o Presidente da Mesa cede a palavra ao Presidente
de Junta que no seu uso profere a seguinte intervenção: Esse lavadouro
vai ser requali cado e, também a rua com passeios, em condições de
estar aqui no centro da freguesia
Seguidamente toma a palavra o Presidente da Mesa, que no seu
uso informa Assembleia e todos os presentes que está em discussão
pública o Regulamento da Capela Mortuária e o Regulamento de Taxas
e Emolumentos da Freguesia de Pedrouços, apelando a todos os
presentes que caso tenham sugestões de melhoria ou de correção dos
referidos documentos, deverão fazer chegar os mesmos ao Executivo
da Junta de Freguesia de Pedrouços, pelas vias previstas na Lei e no
site da da autarquia
Sobre a Comissão de Trabalho criada para estudar a situação das
ilhas de Pedrouços o Presidente da Mesa refere que esta a elaborar um
documento que apresentará oportunamente à Comissão de Trabalho
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Ponto 2 - Período de Intervenção do Público de acordo com o n.º 3
do art. 34.º do Regimento da Assembleia de Freguesia de
Pedrouços
Não se tendo inscrito ninguém para intervenção neste ponto o
Presidente da Mesa avança para o ponto seguinte.
Ponto 3 - Ordem do Dia
3.1 - Informação do Executivo sobre a atividade da Junta
Neste ponto inscreve-se para intervir o deputado Hugo Salgueiro,
tendo o Presidente da Mesa cedido a palavra ao mesmo, o qual no seu
uso proferiu a seguinte intervenção: “Só para questionar o Executivo da
Junta de Freguesia relativamente às informações sobre a atividade da
junta, designadamente no que respeita à alínea das “outras intervenções
realizadas” então passo a ler: “A construção da rotunda na Travessa
Nova da Giesta com a Rua General Humberto Delgado há muito
esperada veio trazer uma melhor uidez do trânsito e a construção do
centro comercial Aldi melhorou toda esta zona envolvente dando uma
melhor imagem paisagística da freguesia melhorando também as
acessibilidades ao nível do trânsito de veículos como também para as
pessoas com todas as condições de segurança e sinalização
nomeadamente com as novas passadeiras para peões nas ruas
envolventes.” Que veio dar uma melhor imagem paisagística eu até
acredito e eu como comerciante na rua até quei bastante agradado e
agradecido com a nova imagem que deram a essa rua. Agora quanto à
uidez de trânsito eu aqui discordo plenamente, eu não sei se o senhor
Presidente tem conhecimento, mas em horas de ponta da nova rotunda
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da Travessa Nova da Giesta que vai desaguar depois à Rua D. Afonso
Henriques o trânsito está ali parado, muito trânsito, la demorada. E
portanto eu gostaria de saber se o Executivo já teve conhecimento do
assunto, que pelos vistos já teve, e se junto do executivo da Câmara
tentou, digamos assim, inverter essa situação e tentar arranjar uma
solução. Bonito está, os passeios foram feitos e a viela deu lugar a uma
rua de dois sentidos e tudo muito bem. Agora relativamente à uidez do
trânsito desculpe mas eu discordo plenamente. Em relação também a
criação de digamos assim de passeios eu tive a oportunidade de
questionar o senhor Presidente da Câmara o engenheiro António da
Silva Tiago relativamente aos passeios da Rua General Humberto
Delgado que vai desde a rotunda nova até desaguar à Rua da D. Afonso
Henriques que agora é rua de sentido único e na altura foi-me dito pelo
senhor presidente da Câmara que estes passeios iam ser
intervencionados e que muito provavelmente para além de
intervencionados iriam ser alargados, até hoje ainda estamos à espera.
Os passeios estão em mau estado, alguns deles miseráveis, foram
colocadas lá caixas, digamos assim, de eletricidade que os passeios
eram pequenos e mais pequenos

caram. Temos uma condicionante

muito grande que já venho alertar há diversas vezes que é tudo muito
bonito a recolha seletiva, mas nos dias da recolha seletiva os peões têm
que muitas vezes descer do passeio e voltar a subir diversas vezes.
Portanto é uma prova de obstáculos e muito sinceramente para as
pessoas com mobilidade reduzida e até mesmo para as senhoras e os
senhores que vão com um carrinho de criança e eu já vi que quase
sempre tem que descer subir e portanto isso não é segurança nenhuma
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e portanto eu ia perguntar se o senhor Presidente da Junta se pode,
junto do executivo camarário exercer algum tipo de pressão, digamos
assim, se é que podemos chamar de pressão por sugerir a urgência de
neste momento alargar os passeios da Rua General Humberto Delgado
naquela parte que a rua está de sentido único da Rua Afonso Henriques
até a nova rotunda. Queria falar sobre outra situação, fugindo até ao
ponto, pedindo desde já desculpa, tenho conhecimento que junto da
capela Mortuária tive lá há relativamente pouco tempo um serviço e
veri quei que havia pessoas que iam fazer as necessidades à porta da
capela mortuária e que inclusive os nossos colegas funcionários e
assistentes operacionais que já não limpavam uma parte da capela
mortuária para evitar que essas pessoas fossem lá novamente fazer as
necessidades. Eu gostaria de saber se o Presidente da Junta tem
conhecimento que, acho que tem, e se já informou alguma entidade
camarária se é a Junta que tem responsabilidade e o que é que a Junta
pode fazer para inverter essa situação. Eu penso que não conseguirá
fazer muito mas, o que é que podemos fazer para tentar inverter esta
situação que não é agradável. Os familiares das pessoas falecidas
chegarem à capela mortuária e darem de caras com fezes não de
animais mas, de pessoas, não é agradável, nem dá uma boa imagem da
freguesia. Obrigado”.
Em seguida o Presidente da Mesa cede a palavra ao Presidente
de Junta de Freguesia para resposta proferindo este a seguinte
intervenção: “Eu discordo do Hugo quando ele diz que não veio
melhorar o trânsito, pode ainda não estar o ideal, mas que melhorou
melhorou, quando nós temos uma rua que era de dois sentidos e

 


fi

11

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

passou a ser de 1 sentido e temos outra que era de um sentido e
passou a ser de 2 logo melhorou a uidez do trânsito, acontece que
cada vez temos mais trânsito aqui na freguesia. Sobre os passeios, se o
próprio Presidente da Camara lhe con rmou vamos aguardar. Sobre a
Capela toda gente sabe, são aqueles moradores lá perto, eles dizem
que não são eles. Ainda esta semana tive uma reunião com a vicepresidente da Câmara Municipal da Maia, e desde que vim aqui para a
Junta era meu objetivo arranjar uma solução para aqueles moradores
que temos aqui e portanto disse que estava muito frustrado porque vou
sair da junta e o problema por resolver. E fui lá falar um bocadinho bravo
porque eu não tenho as mãos amarradas e tenho como objetivo resolver
aquele problema.”
3.2 – Discussão e Votação das Opções do Plano e da Proposta de
Orçamento para o ano de 202
O Presidente da Mesa cede a palavra ao Presidente de Junta e este no
uso daquela, profere a seguinte intervenção: “Muito rapidamente, isto é,
um plano e orçamento, em proposta para 2021, embora eu gostasse
que fosse executado na íntegra, vocês sabem que muitas das obras que
aqui estão projetadas dependem de verbas da Câmara Municipal da
Maia, uma já foi realizada aquela ali do Aldi, a rotunda. A outra rotunda
ao fundo da Travessa Nova da Giesta eu também posso garantir que vai
ser construída, temos outras que estão também em curso que é a
ligação de Teibas às Cavadas essa obra também já vai entrar também
em concurso, no fundo é um viaduto que vai ser construído. Outra obra
é um alargamento na Rua da Levadinha. São projetos que estão mesmo
em curso para serem iniciados em 2021. O orçamento à semelhança de
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anos anteriores passa de meio milhão um pouco em que estão aqui
re etidas as receitas e as despesas. Para terminar as obras aqui no
edifício da junta temos cerca de quarenta mil euros, a Câmara já tem
também no orçamento deles uma verba para apoiar a junta nesta
empreitada. Depois há outra verba que nós prevemos também com
alguma folga considerável para a construção de jazigos e ossários., pois
aqueles ossários que foram construídos há uns anos já foram todos
vendidos, há muita procura
Portanto, vamos construir também tanto o lado direito como do lado
esquerdo do cemitério outra banda de ossários, as pessoas cada vez
mais optam pela cremação, temos também essa proposta para a
população. Atribuímos também uma verba extra de mil euros aos
bombeiros de Pedrouços, no geral é isto, dentro das verbas
disponíveis”
Seguidamente o Presidente da Assembleia questionou os
membros da Assembleia se algum se pretendia inscrever, para intervir
no âmbito do presente ponto, tendo-se inscrito os seguintes Deputados:
Hugo Salgueiro, Carlos Caseira e Fernando Sera m
De imediato, o Presidente da Assembleia cede a palavra aos
senhores deputados, seguindo a orem de inscrição
No uso da palavra, o Deputado Hugo Salgueiro profere a seguinte
intervenção: “Eu estive a analisar o orçamento com algum cuidado e
efetivamente já tinha veri cado que existia agora uma verba, que fazia
todo sentido, o apoio à Associação Humanitária porque efetivamente os
equipamentos de proteção individual são caros e a Associação
Humanitária dos Bombeiros tem apelado ao donativo de equipamento

.


.


fi

.


fi

.


fl

13

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

de proteção individual mas não chega, não chega, e portanto, acho que
faz todo sentido a atribuição dessa verba relativamente aos Bombeiros.
Relativamente àquilo que o Presidente disse em relação às
infraestruturas, de boas intenções, está o inferno cheio. Porque
efetivamente já assistimos aqui, inclusive na nossa tomada de posse
enquanto a Assembleia de Freguesia, a promessas, e promessas e de
mais promessas por parte do executivo camarário e que até à data de
hoje não foram executadas
E quando eu digo isto eu estou-me a referir às piscinas municipais que
foram prometidas para este mandato, algo que já andamos a protelar à
diversos anos que é a construção do novo quartel dos bombeiros, foram
atribuídos os terrenos mas o quartel nunca mais foi erigido, além disso
eu tenho medo que aquilo que aconteceu e está a acontecer ao nosso
pavilhão vá acontecer aos Bombeiros, isto é o pavilhão que foi
construído para os Pedroucences está a ser usufruído maioritariamente
por associações, digamos que são externas à nossa freguesia. Agora
tenho medo que a contrapartida para a construção do novo quartel dos
Bombeiros de Pedrouços, não seja que este seja mais uma sucursal dos
Bombeiros de Moreira da Maia, porque é isso que temos visto acontecer
no Conselho da Maia que é todos os quartéis que são construídos no
concelho da Maia são todos direcionados para Moreira da Maia. O que
eu pergunto é o que Moreira da Maia é mais do que os outros e porque
é que há habitualmente uma especial atenção para os Bombeiros de
Moreira da Maia. Qual a pressão que consegue fazer ao executivo
camarário para que isto avance? Porque isto é muito bonito no papel
mas isso não avança. Há quanto tempo estamos para construir a
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rotunda na Avenida Nossa Senhora da Natividade? Há muito tempo
abrimos aquela variante que não segue, digamos assim, o trajeto da
avenida Nossa Senhora da Natividade para colmatar essa situação, mas
não havia necessidade de ser feito, mas também não houve vontade da
Câmara Municipal de resolver logo o assunto e agora se calhar vamos
gastar mais uns milhares para fazer ali uma nova. Relativamente à
questão do Metro vimos, com grande pompa e circunstância, o
Presidente da Câmara dar como um dado adquirido que ia avançar a
linha do metro, que passaria por Pedrouços e veio noticiado em todos os
jornais regionais aqui do concelho da Maia que era um dado adquirido, é
uma certeza para depois passar algumas semanas e dizer que a nal
não é assim e a Maia já está outra vez em segundo plano. Eu pergunto
mas porquê? Mas isso são só outras questões que não são para aqui
chamadas. Por outro lado, relativamente aos sanitários da Casa do Alto,
quando é que serão feitos???Outra situação que desde que pertenço a
esta esta Assembleia de Freguesia que é aqui debatida e que nunca
avançou, falo do cemitério e dos problemas associados ao mesmo, que
é outra questão que eu acho que já podia ter sido resolvida e que muito
sinceramente acho que não há vontade de resolver … Queria também
falar no apoio que vai ser atribuído às coletividades e eu volto a
questionar como já questionei no orçamento anterior 2 mil euros para
atribuir só às nossas coletividades. Novamente os 15.000€ para o
convívio sénior. Para quê? Este ano que eu penso que não vai haver
convívio e que essa verba não vai ser alocada em mais lado nenhum.
Depois temos também orçamentado 500€ para uma comissão social
que eu não lhe conheço trabalho realizado na freguesia muito
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sinceramente eu acho que temos aqui algo criado que não funciona e
não sei porquê mas eu não tenho conhecimento desses 500 euros que
estão orçamentados. Eu gostaria por exemplo de ver explicado porque
só os mesmos 500 euros foram orçamentados para o orçamento deste
ano, qual foi a verba que foi utilizada então para apoiar as famílias mais
carenciadas desses 500 euros, se ela está a funcionar então diga-me
qual foi a verba que foi utilizada até à data limite para ajudar as famílias
carenciadas e principalmente nesta época mais difícil. Depois temos
uma verba também aqui relativamente a iniciativas culturais de 13 mil e
500 euros que pergunto o que é que podemos chamar a isto porque
iniciativas culturais pode ser muita coisa. E gostaria que o senhor
Presidente da Junta me dissesse o que é que entende por iniciativas
culturais e como é que vai depois alocar esta verba e quais são as
iniciativas culturais que está a pensar fazer, porque todas as outras
estão designadas no orçamento e portanto não consigo perceber o que
quer dizer com iniciativas culturais, muito obrigado”
De seguida o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Deputado
Carlos Caseira, o qual, no uso da mesma, profere a seguinte
intervenção: “Além das questões colocadas pelo senhor Hugo Salgueiro
gostaria de saber para que são estes 500€ para a comissão em que é
que vai ser gasto, as obras que estão orçamentadas para a Junta
porque é que não foram contempladas nas primeiras obras
recentemente, e também se já foram concluídas as obras?
De seguida o Presidente da Assembleia cede a palavra ao
deputado Fernando Sera m, o qual no uso da mesma, profere a
seguinte intervenção. “Quanto à formação em informática para idosos eu

”
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já estou nesse patamar. Vi que é uma das coisas que eu estava
interessado. Aqui na questão do ambiente, na recolha do lixo continua a
haver um dia de recolha do lixo doméstico e eu penso que poderia
perfeitamente o executivo chatear um bocadinho e ver se consegue abrir
mais algum dia da recolha do lixo. Um dia só, leva a que o lixo
doméstico

que muito tempo o que complicado. Outra questão, na

saúde aqui neste ponto o senhor Presidente não foca em nada sobre
COVID, infelizmente temos de estar e falar nele com certeza, porque
veio para car por uns tempos. Muita gente vai car desempregada.
Aqui somos uma zona residencial será pois natural que as pessoas que
trabalham poderão vir a ter alguma di culdade na questão do trabalho e
carem desempregados. Não sei o que poderá ser mencionado aqui
neste plano. Outra questão que é a construção de sanitários embora eu
ache que é uma obra que qualquer empreiteiro, aqui de Pedrouços,
seria capaz de construir isto em pouco tempo. Penso que tem lá tanto
espaço e quando houver iniciativas que infelizmente agora não pode
haver, sentir-se-á, mais uma vez a falta dos sanitários. A piscina
Municipal de Pedrouços, eu acho que é um ponto interessante, só tenho
pena que nem que eu dure mais dez anos não esteja feita. A igreja em
dois mil e qualquer coisa foi feito ali com pompa e circunstância a
entrega do terreno. Eu penso que o grande problema da Igreja é a falta
de eis, não será a construção dela”.
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Após estas intervenções o Presidente da Assembleia cede a palavra ao
Presidente de Junta para resposta às intervenções anteriores, proferindo
este no uso da palavra a seguinte intervenção: “Em resposta ao Hugo
Salgueiro acha bem sobre a verba dos mil euros aos Bombeiros e por
isso mesmo a entregaremos, conforme refere podemos também fazer a
entrega de umas caixas de mascaras pelas Associações para fazer face
a esta pandemia. Sobre as Piscinas Municipais isto é uma promessa
que senhor Presidente da Câmara Municipal da Maia se atravessou,
portanto, ele habituou-me a cumprir as promessas mas também me
disse que não iam ser construídas neste mandato agora, o que ele
prometeu neste mandato foi de fato apresentar o projeto já das piscinas,
vai ser preciso ainda a aquisição de alguns terrenos para a construção.
Aquela rotunda que vai ser construída ao fundo da Giesta com Nossa
Senhora da Natividade julgo que, entretanto, as obras devem começar,
eu vou andar em cima do acontecimento. Quanto ao novo quartel isto
está em andamento, já tem projeto oferecido pela Câmara da Maia no
valor de de 120 ou 140 mil euros. Sei, também, que este projeto já foi
aprovado no organismo próprio para que depois logo que abra uma
candidatura eles possam candidatar-se, mas tem de estar o processo
todo pronto. Sobre o Metro isto não parou, ainda nesta última
assembleia o Presidente falou neste assunto, o processo está em
andamento, provavelmente daqui a meia dúzia de anos deverá andar.
Sobre os Sanitários também vão ser construídos, andam inclusive agora
lá em obra no campo de baixo. A Casa do Alto vai também ser toda
intervencionada. O valor das coletividades, os dois mil euros é uma
verba para determinados apoios, mais treze mil e tal euros nas
18
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iniciativas culturais, que é a verba para a semana cultural, onde as
coletividades não pagam nada para lá estarem e a Junta suporta todas
as despesas, esta sim é a verba total para as associações.”
Não havendo mais intervenções e colocado a votação o ponto é
aprovado por maioria com os votos contra dos Deputados Carlos
Caseira e Joaquim Teixeira ambos da coligação “Um Novo Começo” e
três abstenções dos deputados Hugo Salgueiro da coligação “Um Novo
Começo” do deputado Fernando Sera m da CDU e do deputado
Joaquim Araujo do Bloco de Esquerda.
A pedido do Presidente de Junta o presidente da mesa cede a
palavra ao Presidente de Junta que endereça a esta Assembleia uma
mensagem natalícia a todos referindo também que nesta reta nal do
seu mandato fará o possível para cumprir todas as propostas
apresentadas e que se encontra muito empenhado para a concretização
das mesmas.
Não havendo mais inscrições para intervenção e concluídos os
pontos da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Assembleia de
Freguesia solicitou ao segundo secretário da mesa da Assembleia que
lesse em voz alta a ata minuta lavrada no decurso da Assembleia, tendo
de seguida colocado a mesma a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de
Freguesia agradeceu a todos os membros da Assembleia de Freguesia
e do Executivo da Junta de Freguesia de Pedrouços o contributo que
deram ao longo do ano de 2020 para a melhoria das condições de vida
dos Pedroucences e desejou a todos os presentes umas Festas Felizes,
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tendo dado a sessão por encerrada pelas zero horas e quinze minutos
do dia 24 de dezembro de 2020

O Presidente da Assembleia de Freguesia

António Fonsec

O Segundo Secretário (em regime de Substituição

António Félix
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