--------------------------------------------------ATA Nº 3/2020-----------------------------------------------------------Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas e trinta minutos,
por videoconferência, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Selho S. Jorge,
com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Aprovar a celebração do contrato interadministrativo de delegação de
competências nas freguesias.----------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Analisar a atividade da Junta.-------------------------------------------------------------------------- O Presidente da mesa deu início à sessão, comunicando a impossibilidade dos deputados
Nuno Pinto, Liliana Silva e Isabel Machado estarem presentes, por isso, foram substituídos pelos
deputados Pedro Melo, João Brito e Afonso Salazar. Também a deputada Marta Faria não
conseguiu estar presente, por isso, foi substituída pelo deputado José Lemos.-------------------------------- A pedido, do presidente da assembleia, e, na concordância de todos os deputados, não houve
a leitura da ata da sessão anterior. Colocada a votação, obteve a aprovação por maioria. Onze
votos a favor (oito de juntos por Guimarães, um da CDU e dois do PS), e duas abstenções (uma do
PS e uma de juntos por Guimarães).--------------------------------------------------------------------------------------- O presidente da mesa, José Campos, iniciou o período antes da ordem do dia. Ao qual não
registou nenhuma intervenção.-------------------------------------------------------------------------------------------- Iniciou-se o período da ordem do dia. No ponto 1, não houve nenhuma intervenção. Colocada
a votação obteve a aprovação por unanimidade.----------------------------------------------------------------------De seguida, o ponto 2 da ordem do dia, foi colocada a discussão. Neste ponto inscreveram-se
os deputados José Lemos e Ricardo Lemos. Primeiramente, interveio o deputado José Lemos
questionando a rúbrica das infraestruturas, no que diz respeito à obstrução e falta de limpeza nas
escadas de acesso à Urbanização da Lapa e parque infantil. Continuou o seu discurso,
perguntando para quando o melhoramento da Urbanização da Lapa e interrogou se era possível a
instalação de gás natural nesta urbanização. Pediu esclarecimentos quanto ao ponto n.º 8 “plano
estratégico para Pevidém”.---------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, interveio o deputado Ricardo Lemos, dizendo que a sua intervenção iria-se focar na
parte social, mais concretamente na pandemia Covid-19. Quis saber o que tem sido feito, e, quais
as circunstâncias que Pevidém vive relativamente à Pandemia. Dando continuidade à sua
intervenção, afirmou que o regresso às aulas correu nos trâmites normais, sem surgimento de
casos de covid-19. Relativamente à cultura e imagem/comunicação pouco ou nada se poderia ter
realizado devido à situação que vivemos.---------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o presidente de Junta, Angelino Salazar, dizendo que a limpeza e obstrução das
escadas de acesso à Urbanização da Lapa, não passa pelo domínio da Junta, mas sim pelo
município, passando por notificar os proprietários, pois a junta não tem o cadastro dos terrenos.
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Esclareceu que, para além dessa situação, têm também o mesmo problema na urbanização do
Peixoto e Tábua. Afirmou que os serviços camarários poderiam ser mais céleres. No que diz
respeito ao parque infantil, disse que tem existido manutenção, dá exemplo da reparação do
baloiço. Quanto ao melhoramento do piso, deveria ficar ao encargo da vimágua, uma vez que foi
esta empresa responsáveis pela degradação. O Presidente clarificou que a vimágua, vai fazer uma
empreitada para reparação de arruamento, da qual a junta já descreveu todas as ruas que
necessitam de intervenção. Quanto ao assunto do gás natural, disse-nos que é a EDP (empresa
privada) que avalia o seu interesse em fazer ou não a obra. Explicou que geralmente a Junta
quando intervenciona um arruamento comunica com esta entidade, com a finalidade de perceber
se eles pretendem ou não a construção de novas condutas para passagem do gás natural. Quanto
ao plano estratégico para Pevidém, o presidente explicou que está aprovado e definido, por isso,
faz parte da atividade da Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------Dirigindo-se ao deputado Ricardo Lemos, o presidente afirmou que esteve reunido com a
vereadora da proteção civil com o intuito de analisar a situação da pandemia na nossa freguesia.
Acrescentou que a informação que possui não é oficial, por isso, não a poderia divulgar. Deu a
conhecer que a escola EB1 de Pevidém solicitou material de desinfeção para cumprimento das
normas de higiene e segurança ao município e governo, ao qual foi recusado essa ajuda. Por sua
vez, a junta conhecedora desta informação adquiriu esses bens, juntamente com um túnel de
desinfeção para segurança das crianças. Continuou o seu discurso dizendo que todos os casos
estão a ser tratados com descrição e responsabilidade.--------------------------------------------------------De novo interveio o deputado José Lemos fazendo um resumo da intervenção do Presidente de
Junta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De seguida, a pedido da Junta de Freguesia, no sentido de haver maior celeridade nas
resoluções assinaladas nos pontos da ordem do dia, o Presidente da Assembleia colocou a ata em
minuta à votação, tendo sido esta aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------- Por fim, não foi aberto o período de intervenção do público, uma vez que, esta assembleia
realizou-se por videoconferência. ----------------------------------------------------------------------------------------- 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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