--------------------------------------------------ATA Nº 17/2017---------------------------------------------------Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, no Auditório da sede da Junta, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia
de Selho S. Jorge, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- Ponto um: Analisar a atividade da junta; ---------------------------------------------------------------------- O Presidente da mesa deu início à sessão, comunicando a impossibilidade do eleito
Manuel Pinto estar presente sendo substituído pela deputada Benvinda Machado, a deputada
Anabela Pereira foi substituída pelo deputado João Fontão assim como a deputada Liliana
Oliveira pela deputada Verónica Costa. Da mesma forma a deputada Cristina Machado não
pode estar presente foi substituída pela deputada Rosa Maria Almeida. ----------------------------------- De seguida procedeu-se à leitura da ata da última assembleia, sendo aprovada por
maioria. O presidente da mesa, José Campos, iniciou o período antes da ordem do dia. A
primeira intervenção foi feita pela deputada Rosa Maria Almeida (PS), questionou sobre o
ponto de situação acerca do regulamento da atribuição de subsídios às associações e, ainda
pretendia saber se havia alguma previsão do trabalho que poderá ser feito com as árvores de
grande porte, visto que podem causar alguma tragédia.-------------------------------------------------------- O presidente da junta respondeu que já solicitou a intervenção do município em algumas
árvores que existem na freguesia sendo que algumas já foram abatidas, visto que o município
considerou que estavam em perigo. Passou a palavra ao vogal, Carlos Marques, para
responder à questão do regulamento colocada pela deputada Rosa Maria Almeida. Este
mencionou que é necessário haver uma maior cooperação entre as associações locais para
que esta autarquia consiga definir as ferramentas essenciais para a construção do
regulamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iniciou-se o período da ordem do dia. No ponto nº 1, registaram-se cinco intervenções,
dos deputados Alberto Pereira (CDU), Alexandre Marques (CDU), José Lemos (PS), Rosa Maria
Almeida (PS) e José Rui Barroso (Juntos por Guimarães). O deputado Alberto Pereira (CDU)
começou a sua intervenção questionando qual a razão do resultado das análises das águas não
constarem no relatório da atividade da junta, pretendendo saber se foi feita a respetiva
análise. Posteriormente questionou acerca da limpeza dos terrenos querendo obter
esclarecimentos dos casos com risco de incêndio, quais foram os comunicados aos
proprietários e à Câmara Municipal, por incumprimento. Por último, alertou para o facto de
ser necessário verificar as canalizações, por exemplo antes de repavimentar as ruas.------------------ De seguida, interveio a deputada Rosa Maria Almeida (PS), que mencionou, na rúbrica de
educação, o facto de a atribuição do prémio de mérito aos melhores alunos não ser o mais
importante, visto que, estes já são premiados pelas escolas e outras instituições substituindo

por outros prémios, o mais solidário ou o mais amigo. Continuou a sua intervenção solicitando
informações sobre como o Banco de Livros Escolares é divulgado, pois no seu entender aquilo
que está a ser feito não é suficiente. Continuou a sua intervenção questionando qual o
equipamento informático e multimédia, que foi adquirido. Terminou a sua intervenção
questionando a manutenção da página web site da junta e do facebook sugerindo uma
divulgação mais antecipada das atividades, nomeadamente a realização das assembleias de
freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Logo de seguida interveio o deputado Alexandre Marques (CDU) sugerindo que a junta
retirasse a elaboração do regulamento da atribuição de subsídio às associações visto que o
deputado pertencia a essa comissão, e do seu ponto de vista este não foi elaborado porque a
junta não valoriza esse mesmo documento. De seguida, interrogou o ponto de situação em
que se encontra a criação do centro de convívio para a partilha de saberes e encontro de
geração e quais os passos que foram dados. Continuou a sua intervenção questionando em
que ponto se encontra a criação da brigada verde de forma a sensibilizar a
população/instituições e associações. De seguida apelou para a colocação de um moloque no
cemitério visto que é um local onde há grande depósito de lixo.---------------------------------------------- Por fim, parabenizou o trabalho realizado pelos deputados com assento na assembleia de
freguesia, que apesar de vários assuntos que foram debatidos todos os deputados trabalharam
em prol da Freguesia, isto significa que Pevidém esteve sempre em primeiro lugar.-------------------- O deputado José Lemos (PS) constatou que algumas ruas da freguesia deveriam ser
requalificadas em vez de alcatroadas, questionou ainda qual a razão da obra da Rua Maria da
Fonte não estar totalmente concluída.------------------------------------------------------------------------------- Por último interveio o deputado José Rui Barroso, que enalteceu o trabalho do executivo,
que demonstrou empenho e dinamismo mencionando, ainda que houve vários meses
dedicados ao desporto terminando a sua intervenção afirmando que Pevidém mudou para
melhor e, que por este motivo não pode parar.--------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Presidente da junta para esclarecer o deputado Alberto Pereira,
referindo que as análises das águas não estão mencionadas no plano de atividades, visto que,
estas são realizadas em setembro e outubro. Relativamente à limpeza dos terrenos, o mesmo
mencionou que apesar de ser uma resolução difícil, porque não depende da junta, o trabalho
vai sendo concretizado, como por exemplo a limpeza do terreno na Rua do Peixoto. Quanto à
requalificação da Rua 25 de Abril, esta autarquia antes de intervir notificou a Vimágua e a EDP
informando a data do início da obra, para poderem processar as diligências necessárias.------------- Em resposta ao deputado Alexandre Marques, o presidente da junta referiu, que apesar
de todos os esforços, ainda não foi possível a concretização do regulamento da atribuição de

subsídio às associações. Mencionou que o projeto relativo à criação do centro de convívio já
esteve concluído, nomeadamente, existiu um pré-acordo para a aquisição do espaço, no
entanto este não seria o mais indicado uma vez que não possuía as condições necessárias para
a homologação por parte do Instituto da Segurança Social. Frisou que a freguesia foi
contemplada com quatro moloques, estando a aguardar a colocação dos mesmos por parte da
Vitrus. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para responder à deputada Rosa Maria Almeida, o Presidente da Junta constatou que o
prémio de mérito atribuído aos melhores alunos é com base nas avaliações, ou seja, este
prémio baseia-se em situações quantificáveis. O banco de livros é uma medida aprovada pela
CSIF, referindo que a população não entende o conceito de banco de livros, não sendo um
banco de reciclagem de livros, onde de facto podia ter outra dinâmica, mas isto é um projeto
da rede social, um projeto em parceria que de facto devia de ser acarinhado e apoiado de
outra forma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta ao deputado José Lemos, o Presidente da Junta reforçou que algumas ruas
iriam ser requalificadas e outras pavimentadas, sendo duas situações distintas. No caso da Rua
Maria da Fonte, esta obra não foi ainda concluída porque irá sofrer um alargamento.----------------- Por fim, o presidente da junta em resposta ao deputado José Rui Barroso, agradeceu a sua
colaboração neste quatro anos como responsável pelo departamento de Desporto.-------------------- O deputado José Lemos (PS), pediu um esclarecimento sobre a localização das placas
colocada nas respetivas obras efetuadas.--------------------------------------------------------------------------- De seguida o deputado Alexandre Marques, acrescentou que efetivamente as atividades
desportivas foram realizadas no mês de maio e não no mês de julho como foi colocado no
plano de atividades.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta ao deputado José Lemos, o presidente da junta elucidou qual a localização
exata das placas. Por último, o presidente da junta informou o Deputado Alexandre Marques
que o ano eleitoral não é propriamente fácil, sendo que, o segundo semestre necessita de uma
gestão cuidada, apesar disso foram efetuadas diligências para colocar em prática a brigada
verde, realizando as abordagens necessárias, para a sua implementação, no entanto tornou-se
numa questão mais complicada que o executivo pensava.------------------------------------------------------ Por fim foi aberto o período de intervenção do público, onde se registaram três
intervenções, António Marques, Gilberto Andrade e Horácio Oliveira. O Senhor António
Marques, morador na Rua da Circunvalação deu uma palavra de agradecimento à assembleia
de freguesia e à junta, pelo excelente trabalho, que realizou neste último mandato,
mencionando apenas que não houve uma homenagem a Jaime Pereira Fernandes, fazendo
uma pequena homenagem no clube industrial e na sociedade musical, apelando ao próximo

executivo para o que a façam. O Senhor Gilberto Andrade, morador na Rua da Tábua intervém
para referir que, apesar do trabalho que tem sido elaborado menciona que poderia haver uma
maior participação dos cidadãos nas assembleias, nomeadamente quem não utiliza as redes
sociais serão info excluídas. Por fim, o Senhor Horário Oliveira, morador na Rua Diamantina
Rosa questiona a falta de saneamento na referida rua e a razão da falta de limpeza no tanque
existente na Rua Maria da Fonte.-------------------------------------------------------------------------------------- O presidente da junta, informou ao Senhor António que foi feita uma homenagem ao Sr.
Jaime Pereira Fernandes durante as comemorações do 20º aniversário de elevação a vila.
Relativamente à segunda intervenção do público, o presidente da junta informou que para
além das assembleias serem publicitadas nas redes sociais, são também divulgadas nos jornais
locais e nas eucaristias. Por último, respondendo ao Senhor Horácio Oliveira, o presidente da
junta referiu que iriam ser tomadas as diligências necessárias para uma prospeção por parte da
Vimágua para colocar saneamento e ainda relativamente à limpeza do tanque informou que
foi uma situação pontual uma vez que devido à Capital Verde Europeia não foi possível o uso
de herbicida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia terminou a sessão saudando todos os do executivo e
deputados da assembleia mencionando que abraçou estes quatro anos como novo desafio e
compromisso autárquico.------------------------------------------------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e dela se lavrou a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim, Isabel Machado, que a secretariei, pelo
Presidente da Assembleia, José Campos, e pelo segundo secretário. -----------------------------------
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