Assembleia de Freguesia de Selho S. Jorge
Ata número treze/dois mil e doze
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e doze, 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: Aprovar parecer sobre a posição da freguesia, relativamente à reorganização
administrativa territorial autárquica prevista na lei 22/2012 de 30 de maio, nos termos do nº 4 do
artigo 11º da mesma lei.
Ponto dois: Analisar a atividade da junta.
A presidente da mesa deu início à sessão. Procedeu-se à leitura e respetiva votação da
ata da sessão anterior, que foi aprovada por maioria, com doze votos a favor e uma abstenção.
Antes de dar a palavra aos intervenientes, a presidente da mesa apresentou dois votos
de pesar, um pelo falecimento de Maria José Fontão, esposa do eleito da CDU, João Fontão e o
outro apresentado pelos eleitos do PS, pelo falecimento do ex-presidente da junta de freguesia,
Casimiro Pereira. Depois de lido, o voto de pesar foi posto a votação e aprovado por
unanimidade.
Entrou-se no período de antes da ordem do dia, que registou duas intervenções.
O eleito do PSD, Fernando Lemos, congratulou a junta de freguesia pelo trabalho de
reposição da iluminação pública na variante.
Coube depois a palavra ao eleito da CDU, Alberto Pereira que realçou a falta de limpeza
nos lavabos da Praça Francisco Inácio, bem como referiu que se encontram fechados. Salientou
o facto de a Rua de Agrelos ter tido uma ação de limpeza apenas num dos lados da rua.
Congratulou a junta pela reposição da iluminação na variante, acrescentando que há ainda mais
a fazer, nomeadamente um passeio, para o qual solicitou a intervenção da junta de freguesia.
Manifestou ainda o seu desagrado relativamente ao Parque de Selho, indicando que do lado de
Pevidém há vegetação no caminho, bem como buracos. Por fim, sugeriu que a vacinação canina
fosse realizada no mercado e não na Praça Francisco Inácio.
No seguimento da intervenção do eleito da CDU, a presidente da junta informou que a
falta de limpeza se deve à falta de trabalhadores e, por sua vez, à falta de verbas para o
pagamento do serviço. Acrescentou que irá acontecer mais vezes. Quanto à Rua de Agrelos,
antes da festa da Senhora do Leite é solicitada à Câmara Municipal a limpeza da zona. Este ano,
a junta de freguesia teve de disponibilizar o combustível para as máquinas, mas ainda assim o
trabalho não foi executado de forma completa, facto que já foi reclamado à instituição
responsável. Relativamente à variante, vai fazer-se chegar a indicação, contudo a presidente
reforçou que numa variante não se deve circular a pé. No que se refere ao Parque de Selho já foi
enviado um ofício à Câmara Municipal para a intervenção no parque em geral. Contudo,
adiantou que só é feita limpeza na parte da relva. Para a vacina dos canídeos pode propor-se a
troca para o mercado.
Deu-se início à ordem de trabalhos.
A presidente da mesa procedeu à leitura da informação enviada pelo presidente da
Câmara Municipal a dar conta da necessidade de um parecer da Assembleia de Freguesia sobre
a reorganização administrativa territorial. De seguida, leu o parecer proposto pela Assembleia
de Freguesia de Selho S. Jorge. No seguimento da leitura dos documentos e da colocação de
uma dúvida pelo eleito do PSD, José Campos, o secretário da junta, Alexandre Marque, fez
ainda um esclarecimento sobre o referido assunto. Posto a votação o parecer da Assembleia de
Freguesia, foi aprovado por unanimidade.
O ponto dois não registou qualquer intervenção.
Por fim, foi aberto o período de intervenção do público, que não registou intervenções.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão. Para constar se lavrou a
presente ata, que foi aprovada em minuta, por unanimidade, e será assinada nos termos da Lei.
A Presidente da Mesa ____________________________________________________
O Primeiro Secretário ____________________________________________________
O Segundo Secretário ____________________________________________________
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