--------------------------------------------------ATA Nº 4/2018---------------------------------------------------------Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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 da deputada
Benvinda Machado estar presente, por isso foi substituída pelo deputado Alexandre Marques. O
deputado Gilberto Andrade foi substituído pela deputada Rosa Maria Almeida. Transmitiu que os
deputados Liliana Silva, Isabel Machado, Carlos Marques e Rui Barroso iriam ser substituídos pelos
deputados João Brito, António Coelho e Pedro Melo.---------------------------------------------------------------- Procedeu-se à leitura e respetiva votação da ata da sessão anterior, que foi aprovada por
maioria. Onze votos a favor (nove de juntos por Guimarães, dois do PS) e duas abstenções (uma
da CDU e uma do PS).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- O presidente da mesa, José Campos, iniciou o período antes da ordem do dia. Nesta rubrica
inscreveram-se três deputados dos quais Ricardo Lemos, Alexandre Marques e Marta Faria. A
primeira intervenção foi efetuada pelo deputado Ricardo Lemos à qual começou o seu discurso
buscando palavras da sua primeira intervenção nesta assembleia. De seguida fez uma reflexão
sobre este primeiro ano de mandato, questionando o que mudou na nossa freguesia. Começou
por dizer que na ação social pouco se fez, a criação do centro de convívio continua sem se
realizar. Na educação disse-nos que é urgente a requalificação das escolas, zonas envolventes, e
da criação da zona 30. Questionou se já existe estudos, datas para o início das obras e quando
terminam. Na cultura afirmou que Pevidém é a vila com mais instituições culturais e que vivem a
cultura de forma diferente, contudo diz-nos que o regulamento das associações ainda não saiu do
papel, a agenda cultural ainda era desconhecida. No desporto e juventude dá louvor ao grande
premio de atletismo e as caminhadas. Questionou se era para manter estas iniciativas e quais os
parceiros. Continuou dizendo se não era melhor ter um plano mais estratégico para a juventude e
desporto. Em relação à comunicação e imagem afirmou que pouco se fez. No departamento de
infraestruturas elucidou-nos que a conclusão do cemitério e de algumas pavimentações são obras
do mandato anterior. Questionou para quando a requalificação do centro cívico e o acesso ao
parque do Selho. Continuou o seu discurso perguntando se o plano estratégico de medio e longo
prazo já se encontra projetado e qual o seu valor. Conclui o seu discurso dizendo que está neste
mandato disponível para colaborar e ajudar a junta.----------------------------------------------------------------- Seguidamente interveio o deputado Alexandre Marques colocando duas questões. A primeira
questão foi dirigida ao presidente da assembleia questionando o porquê da deputada Benvinda
Machado ter recebido a convocatória no dia anterior à assembleia. E a segunda questão era
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relacionada com o estacionamento e paragem do autocarro junto à escola EB 2/3 de Pevidém.
Elucidou-nos que existe muito trânsito em horas de ponta e falta de civismo por parte das
pessoas. Questionou a junta sobre o que tem feito junto da GNR para tentar resolver este
problema.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tomou a palavra o presidente da assembleia para responder ao deputado Alexandre
Marques, onde nos indicou que a convocatória para a deputada Benvinda Machado foi feita para
o e-mail do costume registado na junta. Supôs que a deputada Benvinda Machado trocou de email e se esqueceu de informar a junta.---------------------------------------------------------------------------------- De seguida interveio a deputada Marta Faria, onde pretende ser esclarecida em dois itens. O
primeiro relacionado com o desmoronamento do muro da escola EB 2/3 de Pevidém onde
questionou se já foi alertado as entidades competentes e se a junta sabe se a reparação está para
breve. O segundo assunto refere-se ao estado da limpeza da rua de quintão. Elucidou-nos que o
caminho está em péssimo estado.----------------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o presidente da junta começando o seu discurso por esclarecer a deputada
Marta, dizendo que o muro caiu em agosto e que logo de imediato foi comunicado o seu
desmoronamento. Afirmou que neste momento o muro está praticamente reconstruido e sem
perigo de desmoronamento do restante muro. Em relação à limpeza da rua de quintão o
presidente da junta concorda consigo, contudo acrescentou que só tem um homem para
percorrer a freguesia toda e que este não consegue dar conta do trabalho todo. Diz-nos também
que a camara aboliu o glorifósfato e que agora utiliza vinagre sendo este produto não tão eficaz.
Dirigindo-se ao deputado Alexandre Marques o presidente concorda com este no que diz respeito
ao trânsito, mas discorda em relação a ser GNR a solucionar o problema. Acrescentou que a junta
não pode fazer nada em relação ao civismo da população. Diz-nos que tem uma solução para o
problema mas que mais à frente o divulgará quando esclarecer o deputado Ricardo Lemos.
Voltando-se para o deputado Ricardo Lemos o presidente da junta vai recordar os seus últimos
quatro anos de mandato dizendo que tiveram uma execução orçamental sempre superior à
existente nos anos da democracia e com um saldo orçamental record para esclarecer a questão
de fazer as obras no último ano de mandato. Em relação à ação social contou-nos que não vamos
substituir as associações locais mas sim ter parcerias com estas. Elucidou-nos que a CSIF tomou
posse à um ano atras e que neste ano só realizaram uma reunião onde deveriam ter existido
trimestralmente. Continuando o seu discurso falou-nos da obra da escola EB 2/3 onde nos disse
que já falou mais vezes com o presidente da câmara acerca deste assunto do que com a
vereadora Adelina Pinto ou com os técnicos responsáveis. Sabemos que a obra é para se
concretizar mas não na magnitude que a junta pretende. Sabemos que o agrupamento de escolas
está com dificuldades de salas devido à extensão de horários, afirmou que a junta está a
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acompanhar e que sabe dos problemas da escola. Em relação à cultura concorda com o deputado
Ricardo no aspeto de termos o melhor movimento associativo do Concelho. Elucidou-nos que o
regulamento até ao final do ano estará em esboços. Em relação aos novos projetos que a junta
não apoiou o presidente desconhece-os e quer que o deputado Ricardo Lemos o esclareça. Ao
grande premio de atletismo afirmou que é para manter e que não teve qualquer custo para a
junta. No departamento de comunicação e imagem não é nosso foco estar sempre a fazer
propaganda, mas sim, estar junto dos pevidenses e associações. Reconheceu que o boletim
informativo será importante e que devemos trabalhar neste tema.---------------------------------------------- No departamento de obras e infraestruturas falou-nos no centro cívico onde nos disse que o
presidente da câmara lhe falou que não iam avançar para a expropriação, mas iam tentar chegar a
um acordo com a família. Garantiu que se não houvesse intervenção no tereno até final do
mandato que ia avançar com o centro cívico. Angelino Salazar frisou que acredita nas palavras do
presidente da camara. Por fim, termina questionando o deputado Ricardo Lemos acerca do que
fez no último ano para ajudar ou colaborar com a junta de freguesia.------------------------------------------- De novo interveio o deputado Ricardo Lemos dizendo que ia recapitular em relação à ação
social, o centro de apoio e convívio continua a não ser uma realidade, afirma que este projeto é
de à 5 anos atrás. Em relação a escola EB 2/3 diz-nos que sabe que não é a junta a fazer a obra
mas que tem que pressionar para que esta se concretize. Questionou se já existe projeto e
afirmou que é uma obra urgente. Continuou o seu discurso dizendo que a comunicação é
importante para chegar a todos e não só a alguns. Em relação às infraestruturas ficou contente
porque o projeto vai ser concretizado mas este deveria ser feito o mais breve possível. ------------------- Voltou a palavra para o presidente da junta. Em relação ao centro convívio diz-nos que
chegamos a ter um espaço adquirido, com projeto mas não tivemos a homologação da parte da
segurança social, por isso, tivemos que redefinir a nossa estratégia. Afirmou que queremos fazer
parcerias com as instituições locais, queremos andar mais depressa mas a rede social não reúne.
Sobre o assunto da escola elucidou-nos que temos falado mais vezes com o presidente do que
com os técnicos. Os técnicos não nos recebem. O presidente da junta espera que não comecem as
obras sem a junta dar a sua opinião. Em relação à comunicação e imagem o presidente assume
que não tem um comportamento propagandista mas reconhece que tem que melhorar alguns
aspeto dos quais o boletim informativo. Na requalificação do centro cívico Angelino Salazar
denotou nas palavras do deputado Ricardo Lemos que este defende a expropriação. Aquilo que
está aqui em análise é a maneira de obter os terrenos. É da opinião que não devemos ser tão
radicais nas decisões. Lembrou o deputado Ricardo que se esqueceu de falar qual o projeto que a
junta não apoiou.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Iniciou-se o período da ordem do dia. Nesta rubrica inscreveram-se quatro deputados.
Começando pelo deputado Alexandre Marques voltou à conversa da escola EB 2/3. Dizendo que a
GNR era a primeira entidade a intervir. Declarou que antigamente quando estava ligado ao ensino
a escola EB 2/3 deixava os pais estacionarem no pavilhão desportivo em dias de reunião. Falounos de seguida do centro cívico, que quando estava no executivo já existia conversações entre os
proprietários do terreno à beira da junta que se a camara viabiliza-se o que eles pretendiam para
lá doariam a casa. Fez três perguntas relacionadas com a requalificação da rua de 25 de abril. A
primeira se iria ser realizada este ano. A segunda que tipo de requalificação iria sofrer devido a já
ter sido pavimentada. A terceira questão estava relacionada com o trânsito dos autocarros se iria
manter igual ou se existiria outra alternativa.-------------------------------------------------------------------------- De seguida interveio a deputada Rosa Maria Almeida que pretende alguns esclarecimentos.
Quais as campanhas nacionais/ distritais que foram apoiadas nos últimos três meses. Com que
regularidade é atribuído o cabaz. Quais foram os workshops, onde foram realizados e a que
publico alvo se destinou. Fez um reparo relativamente à página web. Dizendo que estava melhor
em termos de notícias, contudo não tem as últimas atas, pois queria ter lido antes desta
assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente interveio a deputada Marta Faria. Esta diz-nos que vai falar sobre o ponto 7
obras e infraestruturas. Relativamente a este ponto quer esclarecer que existem algumas ruas
com problemas graves de escoamento das águas tais como a rua das casas novas, rua da tabua,
rua da agrela. Quis saber se a junta contatou o clube industrial de Pevidém para limpar os seus
terrenos devido ao seu mau estado de conservação. Por último, falou-nos do trator corta relva,
frisou que era bonito, contudo quer saber se a aquisição do mesmo tem a ver com a delegação de
competências relativamente ao parque do Selho. Questionou se não era possível a junta de Selho
S. Jorge e Selho S. Cristóvão terem adquirido só um trator corta relva para economicamente ficar
mais em conta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A última intervenção foi efetuada pelo deputado Ricardo Lemos. Este questionou o programa
de excentricidades. Se está destinado só a um espaço ou a vários. Quem os decide, a junta ou a
câmara? Em resposta à questão colocada anteriormente pelo presidente de junta o deputado
respondeu que era o Tabu.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Em resposta às questões levantadas pelos deputados o presidente de junta interveio
dirigindo-se primeiramente ao deputado Alexandre Marques concordando com o seu discurso em
relação à abertura do pavilhão para os pais estacionarem as suas viaturas em dias de reuniões.
Não sabe o porque de agora não o fazerem. Esclareceu que tem estado presente nas reuniões
com os proprietários do terreno ao lado da junta e que só pode adiantar que neste momento a
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única proposta é monetária da parte do proprietário, e, a câmara tem outra proposta diferente.
Relativamente à requalificação da rua 25 de abril esclareceu que o projeto está feito e
quantificado. Diz-nos que para a obra avançar tem que existir uma assembleia para se discutir o
ordenamento do trânsito, mas que para isso primeiramente tem que haver um acordo entre a
junta, câmara e concessionário dos autocarros. Para responder a deputada Rosa Maria Almeida o
presidente de junta passou a palavra à deputada Sandra. Esta afirmou que a junta apoiou a caritas
com a venda de velas, cruz vermelha, campanha do pirilampo mágico e os leprosos.
Relativamente aos cabazes é feito mensalmente pelos escuteiros. De novo voltou a palavra para o
presidente de junta dizendo que poderia ser mais propagandista mas não o faz. Acrescentou que
faz uma gestão que lhe parece séria, coerente e agradece o reparo que a deputada Rosa Maria
Almeida faz em relação às melhorias no site. À falta de atas no site esclareceu que vão ser
colocadas nos próximos tempos. Dirigindo-se à deputada Marta Faria, o presidente falou que só
consegue resolver problemas a montante quando os problemas a jusante forem resolvidos. Dá o
exemplo da rua onde mora o Sr. Adão Lopes. Em relação às caixas de saneamento já pediu à
vimágua mas estes não são tão solícitos para resolver os problemas. Em relação ao clube
industrial de Pevidém foram contatados a direção à qual obterão a resposta que o clube não tinha
recursos financeiros. Esclareceu que o trator corta relva chegou ontem e que este vai ser
acondicionado no mercado. Afirmou que a verba do parque quase que vai triplicar para a sua
manutenção. Continuou o seu discurso dizendo que fez uma proposta à câmara para ficar a fazer
a gestão na íntegra do parque, contudo esta proposta não foi aceite. Dirigindo-se agora ao
deputado Ricardo Lemos falou sobre o programa das excentricidades, onde esclareceu que
quando este programa começou Pevidém não estava incluído, só depois de muita insistência por
parte da junta é que se estendeu à nossa freguesia. Disse-nos que o programa e os locais para
acontecerem as excentricidades foram discutidos por 4 parceiros dos quais a junta, sociedade
musical, paróquia e teatro coelima. Os locais escolhidos foram o salão paroquial, o coreto quando
possível e a igreja. Afirmou que não apoiamos o tabu porque não nos foi feito nenhuma proposta.
Tivemos uma única reunião com uma associação chamada de jovidem e naquela reunião ficou
definido apresentarem uma proposta até hoje não recebemos nada.------------------------------------------- De novo interveio a deputada Rosa Almeida afirmando que o presidente se esqueceu de
responder à questão relacionada com os workshops.---------------------------------------------------------------- Toma a palavra o presidente da junta dizendo que nas férias desportivas tiveram os
workshops de dança e primeiros socorros. Na feira da saúde houve outro relacionado com os
cuidados cardíacos. O workshop da cruz vermelha não foi avante porque não houve
participantes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Interveio de novo o deputado Ricardo lemos dizendo que a associação jovidem ou tabu não
contente com as reuniões na junta resolveu ir para outra freguesia. Em relação às excentricidades
esclareceu que foi a uma reunião e que não discutiram metade das coisas que aconteceram no
programa. Afirmou que Pevidém tem outros espaços como o auditório da junta e a sociedade
musical que para alguns espetáculos se enquadrava melhor que o auditório do salão paroquial.-------- De novo interveio o presidente de junta dizendo que marcaram reuniões com todas as
associações no ano em que entraram para o executivo. Foi a única vez que reuniu com esta
associação chamada de jovidem. Acrescentou que a única coisa que pediram foi um espaço para
albergar a sua sede, ao qual a junta disse que não possuía nenhum espaço. Em relação às
excentricidades os espaços são definidos pela câmara. Aqui em Pevidém já foram utilizados três
espaços dos quais o salão paroquial, igreja e coreto.----------------------------------------------------------------- Por fim, foi aberto o período de intervenção do público, que não registou qualquer
intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, Ângela Alves, que a secretariei, pelo
Presidente da Assembleia, José Campos, e pelo segundo secretário, Daniel Dias. ------------------------

O Presidente da Mesa ____________________________________________________
A Primeira Secretária ____________________________________________________
O Segundo Secretário ____________________________________________________
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