ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS
REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E DEZASSEIS

ATA NÚMERO TREZE
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e vinte e
cinco minutos, na sede da Junta de Freguesia de Fermentelos, realizou-se uma sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------Ponto um: Período destinado à intervenção do público. -------------------------------------------------------Ponto dois: Período antes da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------Ponto três: Período da ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------Ponto três ponto um: Votação da ata anterior; -------------------------------------------------------------------Ponto três ponto dois: Apreciação, discussão e votação do plano de atividades, orçamento e
grandes opções do plano para o ano de dois mil e dezassete; -------------------------------------------------Ponto três ponto três: Outros assuntos de interesse para a Freguesia; ------------------------------------Estiveram presentes, Gabriel Pires, Alfredo Santos, Rui Moreto, Luísa Dias, Sérgio Dias, Artur Neves
e Olga Pinho. A Junta de Freguesia fez-se representar pelo Presidente Carlos Nolasco, a Secretária
Rosa Moreto e o Tesoureiro Mário Pinhal. -------------------------------------------------------------------------João Gomes foi substituído por Artur Neves. ----------------------------------------------------------------------Estiveram ausentes Pedro Inácio e Helena Timóteo. -------------------------------------------------------------A sessão foi presidida pelo Presidente da Assembleia, Gabriel Pires, e secretariada pelos
Secretários Alfredo Santos e Luísa Dias. -----------------------------------------------------------------------------No ponto um - Período destinado à intervenção do público: o Presidente da Assembleia de
Freguesia, Gabriel Pires deu a palavra ao público presente, tendo a mesma sido solicitada por
Hélder Rosa e Hélder Nolasco. -----------------------------------------------------------------------------------------Hélder Rosa tomou da palavra para constatar que as Assembleias de Freguesia são pouco
participadas pelo público. Questionou a sinalização de algumas ruas de Fermentelos, focando no
centro da vila para a necessidade de sentido único. -------------------------------------------------------------Hélder Nolasco, como proponente do projecto de Requalificação do Parque do Emigrante de
Fermentelos, manifestou interesse em ter a presença do Presidente da República, Dr. Marcelo
Rebelo de Sousa, para a reinauguração do Parque do Emigrante. --------------------------------------------1

O Presidente da Assembleia, Gabriel Pires, em resposta à intervenção de Hélder Rosa, concordou
que era bom que houvesse mais presença de pessoas jovens a assistirem às reuniões das
Assembleias de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do Executivo tomou da palavra para esclarecer as questões e sugestões levantadas
começando por dizer que relativamente à colocação de sinalização de sentido único na parte
central de Fermentelos talvez trouxesse mais complicações do que benefícios, considerou que não
seria uma solução viável. No que diz respeito à sugestão de convidar o Presidente da República,
que teria todo o gosto que pudesse vir reinaugurar o Parque do Emigrante. -----------------------------No ponto dois – Período antes da ordem do dia: o Presidente da Assembleia de Freguesia, Gabriel
Pires, deu a palavra aos membros de Assembleia. ----------------------------------------------------------------Olga Pinho congratulou a Junta de Freguesia pela animação de Natal. Relativamente às obras do
largo das Fontainhas referiu que no geral foram boas, mas que ficaram algumas lacunas no que diz
respeito à canalização da água para os tanques. Felicitou a Junta de Freguesia quanto ao apoio
dado ao Conselho Económico e mesmo à Freguesia, pois tem-se verificado trabalho realizado. -----Artur Neves como Presidente da Associação de Pais agradeceu o apoio da Junta de Freguesia nas
diversas atividades. Agradeceu também eventuais futuros apoios ao primeiro ciclo. Aproveitou
ainda para relembrar que a placa da Travessa do Cepo Mouro continua no chão. -----------------------Rui Moreto congratulou a Junta de Freguesia pela iluminação de Natal, muito digna e que deu
outra cor à nossa terra. Deixou um desafio à Junta para que no próximo ano apostasse forte na
decoração da Igreja e Capela. ------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do Executivo, Carlos Nolasco, referiu que a iluminação de Natal foi a possível dado o
orçamento da Junta. Relativamente ao arranjo do Largo das Fontaínhas, a fonte tem um caudal de
água muito pequeno e por isso não foi possível fazer melhor. Mostrou-se disponível para ajudar as
escolas dentro das suas possibilidades. Mencionou que foram substituídas as cortinas em todo o
edifício da Junta, mencionando também outras obras que foram feitas. No que diz respeito ao
Arraial, referiu que não sabe o que mais há-de fazer, gostaria que a Câmara Municipal se
interessasse mais por este arranjo, tem consigo uma cópia da ata da Assembleia Municipal onde
chamou atenção para essa e outras situações. --------------------------------------------------------------------No ponto três ponto um: procedeu-se à leitura da ata número onze sendo a mesma votada e
aprovada com duas abstenções, e à leitura da ata número doze sendo a mesma votada e aprovada
com duas abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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No ponto três ponto dois – Apreciação, discussão e votação do plano de atividades, orçamento e
grandes opções do plano para o ano de dois mil e dezassete: A palavra foi concedida ao
Presidente do Executivo, Carlos Nolasco, para prestar uma breve explicação do plano de
actividades para dois mil e dezassete. -------------------------------------------------------------------------------Sérgio Dias usou da palavra para questionar se há uma previsão de datas para o Fermentelos Fest.
Rui Moreto mencionou que o plano está adequado à possibilidade de execução do mesmo.
Levantou algumas questões na medida em como será a intervenção no campo desportivo da
Junta, se será uma intervenção forte; para quando está prevista ação de procura de água no
arraial; a limpeza dos jacintos será feita com que frequência; relativamente ao concurso de
fotografia, qual o objectivo, qual o alcance e com que dimensão vai ser feito; quanto ao evento
literário, onde vai ser realizado; e para terminar qual a data mais assertiva para dar início aos
trabalhos com a organização do Fermentelos Fest. --------------------------------------------------------------Artur Neves interveio para sugerir contacto e colaboração com a coordenadora das Bibliotecas
Escolares, a Professora Helena Aleluia. ------------------------------------------------------------------------------O Presidente do Executivo tomou da palavra para esclarecer as questões levantadas começando
por responder que o Fermentelos Fest ainda não tem data, mas que os membros da assembleia
serão convocados em breve para dar início aos trabalhos do Fermentelos Fest e Carnaval. O
campo desportivo da Junta será intervencionado essencialmente a nível do piso sintético, redes
laterais e iluminação, mas dependendo do apoio. Quanto à limpeza dos jacintos, o apoio da Junta
é mais na recolha dos mesmos, pois a ceifeira é quem os apanha. Relativamente ao concurso de
fotografia não está nada definido a esse respeito. Quanto à realização do evento literário temos
alguns contactos com uma editora que nos irá ajudar nesse sentido. ---------------------------------------Sérgio Nolasco sugeriu que relativamente ao campo desportivo seria importante requalifica-lo e
ser explorado pela Junta de Freguesia de forma a obter alguma rentabilidade. --------------------------Artur Neves considerou que uma forma de a Junta de Freguesia rentabilizar receita é cobrar pelo
tempo que as boxes estão no arraial. A empresa já teve tempo suficiente para as retirar. ------------Carlos Nolasco em resposta a sugestões dadas considerou a possibilidade de rentabilizar o campo
desportivo, mas numa primeira fase não terá instalações sanitárias. Quanto às boxes já contactou
a pessoa responsável mais que uma vez. ----------------------------------------------------------------------------Rui Moreto sugeriu a possibilidade de haver outros desportos no campo da Junta, como o ténis.
Quanto às boxes pediu para sermos razoáveis porque sabemos que os maiores utilizadores de
boxes do concelho somos nós. -----------------------------------------------------------------------------------------3

O Presidente da Assembleia, Gabriel Pires, salientou que o Projecto Jovem já tem balneários, e
que podem ser utilizados em prol das atividades no campo desportivo. -----------------------------------Não havendo mais intervenções neste ponto, o Plano de Atividades para dois mil e dezassete foi
posto a votação, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. -----------------------------------------Foi dada a palavra ao Presidente do Executivo, Carlos Nolasco que se mostrou disponível para
esclarecer dúvidas relativamente à elaboração do orçamento de dois mil e dezassete. ----------------Artur Neves questionou algumas rubricas da receita e da despesa do orçamento pelo seu
acréscimo e decréscimo do valor orçamentado relativamente ao orçamento do ano anterior. ------O Presidente do Executivo, Carlos Nolasco esclareceu que o orçamento é uma previsão, sendo
também os planos diferentes de ano para ano, o que nos obriga fazer alterações de umas rubricas
para outras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rosa Moreto interveio referindo que de ano para ano vamos tentando melhorar o orçamento
dando mais transparência possível, daí que nem sempre se pode comparar com orçamentos de
anos anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções neste ponto, o Presidente da Assembleia, Gabriel Pires, tomou da
palavra colocando o orçamento para dois mil e dezassete a votação, tendo sido o mesmo
aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três ponto três - Outros assuntos de interesse para a Freguesia, não houve intervenção
neste ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas vinte e
três horas e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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