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ATA NÚMERO DOIS DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
11/12/2021

No dia onze de dezembro de dois mil e vinte e um, na sede da
Junta de freguesia de Salzedas, teve lugar a Reunião Ordinária da
Assembleia de Freguesia.
O Senhor Presidente da Assembleia Fernando José Correia dos Santos
declarou aberta a reunião pelas dezassete horas e trinta e sete
minutos.

Procedeu-se à verificação do quórum estando presentes o senhor
Presidente supracitado, o 1º Secretário Bruno Miguel Tibério Cruz,
a 2ª Secretária Sandra Isabel Felizardo Coelho, o Vogal Fernando
Messias dos Santos, o Vogal Tiago João da Silva Tibério, o Vogal
Gaspar José da Fonseca Sousa e a Vogal Catarina Isabel Gouveia
Lopes Pereira dos Santos.

Estiveram também presentes o senhor Presidente Manuel
Francisco Alves Pinto Laranjo, a senhora Secretária Cátia Alexandra
Pereira Custódio e a senhora Tesoureira Maria Aldina Sousa Mendes
Membros do Órgão Executivo.

Passou-se de imediato à ordem de trabalhos consoante a
convocatória e edital afixado.

Período de antes da ordem do dia
Elaboração e Aprovação do Regimento de Assembleia de freguesia para
o Mandato 2021/2025;
Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do art.º 20º do
Regimento.

Período de Ordem do dia
Discussão e Votação do Plano de Atividades para 2022;
Discussão e Votação do Orçamento para o ano financeiro de 2022;
Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia;
Discussão do Requerimento apresentado pela Sociedade Filarmónica de
Salzedas;
Outros assuntos.

Intervenção do público
O senhor Presidente da Assembleia cumprimentou a Mesa, o órgão

Executivo e o público presente. Agradeceu a presença de todos e deu
início ao 1º ponto de antes da ordem do dia, Elaboração e Aprovação
do Regimento de Assembleia de Freguesia para o Mandato 2021/2025.
Após a discussão do mesmo o Regimento foi aprovado por unanimidade.
Passando ao ponto seguinte o Presidente da Mesa informou a forma
como os Membros devem intervir e deu início á inscrição dos mesmos.

Intervenção dos Membros da Assembleia nos termos do art.º 20º do
Regimento.

Interveio o Membro Catarina Santos que fez uma breve
apreciação do calcetamento da calçada no caminho do Torno em
Murganheira. Disse que o genro do senhor Carlos Santos,
proprietário do olival consorte deste caminho se queixou à Junta de
freguesia, do lixo que os calceteiros ali deixaram, reforçando que
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foi ao local e verificou que o proprietário tinha razão para se
sentir indignado. Disse que a limpeza do tanque na fonte não está
bem e que a cor do silicone aplicado também não.

Interveio o Membro Fernando Messias cumprimentando todos os
presentes e agradecendo a sua presença. Dirigiu-se ao presidente da
Junta dizendo que a disposição da Mesa não está bem uma vez que os
Vogais estão de costas para o público, dizendo que se deve adequar
a disposição da Mesa e seus Membros para a próxima reunião.
Corroborou com as observações colocadas pela D. Catarina
descrevendo e mostrando fotos que tirou ao tanque. Disse que o
presidente da Junta tem de ir ver o serviço e mandar corrigir.
Disse que a questão que se segue já tem anos e também mostrou fotos,
trata-se das casas do senhor Fernando José Bento Santos em
Murganheira, dizendo que é um perigo público e pede que se trate de
uma vez. Disse ter sido abordado por pessoas que se mostraram
indignadas por o senhor Fernando Santos passar pelo recinto da Casa
do Povo, e pergunta se tem ou não esse direito. Disse que é nesta
casa e nestas reuniões que estes e outros assuntos devem ser
debatidos e esclarecidos. Disse que a função dos Membros e órgãos
da freguesia é ajudar e colaborar nos problemas que a mesma tem e
está à disposição. Disse que os acessos aos terrenos agrícolas e a
sua manutenção continua a ser uma preocupação.

Interveio o Membro Gaspar de Sousa fazendo uma breve
apreciação do poli-desportivo em Meixedo dizendo que já há água, há
holofotes mas falta a luz. Fez referencia ao caminho antigo das
Fontainhas e do seu maus estado explicando a situação.

Interveio o Membro Bruno Cruz dizendo que como os demais
Membros quer para esta freguesia o melhor e mais desenvolvimento.
Diz estar disponível ajudar e colaborar no que lhe for possível e
agradeceu a presença de todos.
Interveio o Membro Sandra Coelho referenciando ao bar das festas em
Meixedo e a situação.

Interveio o Membro Fernando Santos dizendo que a estrada para
Queimadela está cheia de buracos e urge intervenção. Respondeu ao
senhor Fernando Messias que sempre teve passagem pela Casa do Povo,
pois quando comprou o terreno já tinha essa passagem. Em seguida
deu a palavra ao presidente da Junta para prestar os
esclarecimentos ás questões colocadas.

O senhor presidente cumprimentou a Mesa e todas as pessoas
aqui presentes, e agradeceu a vinda de todos a esta reunião.
Concordou com o senhor Fernando Messias quanto à disposição da Mesa
e seus Membros, dizendo que se vai resolver esta situação.
Agradeceu a todos as questões colocadas dizendo que a função da
Junta é resolver os problemas e servir a freguesia. Esclareceu a
situação do lixo, dizendo que já está resolvido, pois disse ao
empreiteiro que enquanto não limpar não recebe, entretanto teve
conhecimento que o terreno já está limpo. Explicou a situação do
tanque e disse que vai dar instruções para se fazer como deve de
ser. Sobre as casas que estão a cair, disse que é da
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responsabilidade da Câmara Municipal, que denunciou essa situação e
outras iguais noutros locais, no entanto vai averiguar o que se
passa e pedir que se resolva. Quanto ao acesso aos terrenos
agrícolas, também quer que se concretizem, pois só assim as pessoas
podem cultivar as terras. Diz que é difícil manter-los limpos uma
vez que não há herbicidas e são muitos quilómetros para as
roçadoras, informou de uma máquina a vapor que poderá vir a ser a
solução. Diz que parte da solução seria aplicar a Lei que obriga à
limpeza pelos consertes.
Sobre a luz no poli desportivo de Meixedo diz que não sabia da
falta de luz uma vez que havia projetores e que vai resolver com
energia solar. Quanto ao caminho das Fontainhas informou que a
Junta já teve o orçamento para se fazer o muro, mas o empreiteiro
não o fez, e explicou o que está a pensar fazer para resolver a
acessibilidade. Quanto ao bar das festas, informou que não é uma
obra da Junta mas sim da Associação, disse que a Junta apoia, bem
como a Câmara Municipal e explicou o apoio.
Quanto à água que escorre no caminho do São Torcato e faz a gateira
no olival, diz que também ele tem esse problema, mas a água tem que
ir para algum lado e ainda deu uma sugestão de resolução.
Sobre o desenvolvimento da freguesia, disse que a Junta está
preparada para esse desenvolvimento assim haja condições. Explicou
que temos um problema com o restaurante do Forno e sem solução à
vista. Informou do bom ritmo das obras no Mosteiro; de uma melhoria
da rede do circuito de visitantes; nos percursos pedestres e outras
em que o Bruno Cruz está envolvido, a quem desde já agradece.

Discussão e Votação do Plano de Atividades para 2022
Tendo sido enviado com alguma antecedência a todos os Membros para
apreciação, este Plano foi discutido e aprovado por unanimidade.

Discussão e Votação do Orçamento para o ano financeiro de 2022
De igual forma o Orçamento foi discutido e aprovado por unanimidade.

Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia
O presidente da Junta fez uma breve atualização dos trabalhos

em curso e já concluídos. Informou que Manda a Lei 75/2013 de 12 de
Setembro, que o Presidente da Junta de freguesia informe dos
trabalhos realizados, bem como da obrigação da apresentação de
outros documentos e citou-os.

Discussão do Requerimento apresentado pela Sociedade Filarmónica de
Salzedas

O presidente da Junta leu o requerimento onde a Sociedade
Filarmónica de Salzedas pede à Junta de freguesia a cedência das
antigas instalações da Junta para aí se instalarem, uma vez que no
local onde se encontraram não há condições. Disse que a Junta de
freguesia compreende a situação da Banda e está disposta a ceder as
instalações de imediato, no entanto entende que nesta fase de
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incertezas que a Banda atravessa, não devem fazer quaisquer obras
dentro do edifício.
Em seguida perguntou à Assembleia qual o seu parecer a respeito
deste requerimento e do parecer da Junta de freguesia.
A resposta foi unânime. Todos os Membros concordaram com a Junta e
também se mostraram solidários com a situação que a Banda atravessa.

Outros assuntos
O senhor Fernando Messias disse que mais uma vez vem dizer ao

presidente da Junta que deve falar com o senhor Padre Adriano sobre
o estacionamento abusivo no recinto do Mosteiro. Diz que já nos
mandatos anteriores esta questão foi colocada por diversas vezes e
a situação se mantém.

O senhor Bruno Cruz disse que as Associações da freguesia
deviam estar representadas nestas reuniões, bem como o senhor Padre
e a Sociedade Filarmónica.
O presidente da Junta aceitou e concordou com as questões colocadas.

Intervenção do público
Interveio o senhor Pedro Simal cumprimentando todos os

presentes. Disse que esta reunião deveria ter dois momentos de
intervenção do público, pois assim não teria de estar até ao final
da reunião para fazer uma pergunta ao Presidente da Junta.
Perguntou se a Junta pagou a fatura ao senhor Fernando José Correia
dos Santos, do trabalho que fez para a Junta de freguesia, uma vez
que não foi paga no mandato anterior em que o mesmo fazia parte,
porque estava pendente de ser retificada. Também elogiou a Mesa
presente dizendo que vê Meixedo muito bem representado.

O presidente da Junta respondeu que a fatura foi paga sem
qualquer alteração.

Interveio o senhor professor António Ribeiro de Almeida que
felicitou as Mesas, dizendo que são todos jovens com vontade de se
ajudarem mutuamente, o que é maravilhoso para a freguesia, pois já
esteve na posição de todos eles e sabe dar valor a quem ocupa estes
cargos. Também defendeu as palavras do presidente da Junta sobre
nada se poder fazer em relação ao restaurante do Forno. Elogiou a
requalificação da casa do Povo, bem como todas as obras de que se
falou ao longo desta reunião. Também está solidário com a ajuda à
Banda, bem como às Associações, dizendo que apenas a escola de
Murganheira não serve qualquer objetivo social, sugerindo um Museu
de Espumante Murganheira na localidade que lhe dá o nome. Disse que
se vê obra feita mas infelizmente não se vêm pessoas.
Deseja que todos se incentivem a fazer um bom trabalho e assim no
futuro se orgulhem e sintam que valeu a pena. Desejou a todos umas
Boas Festas e um Bom Ano Novo.

O presidente da Junta agradeceu as palavras do senhor
professor António e também desejou a todos umas Boas Festas.
Aproveitando para informar que a dezasseis de janeiro próximo
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teremos o Encontro de Cantadores de Janeiras e que conta com a
presença de todos.

O senhor Pedro Simal também desejou a todos um Bom Natal.
Unanimemente, todos se desejaram Boas Festas e um Bom Ano Novo
fazendo votos de que esta pandemia desapareça brevemente.

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa,
declarou encerrada a reunião pelas dezanove horas e trinta minutos,
da qual se lavrou a presente ata que deve ser assinada pelos
elementos da Assembleia presentes nesta reunião nos termos legais.

Presidente; __________________________________

1º Secretário; _______________________________

2º Secretário; _______________________________

Os Vogais: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


