Assembleia de Freguesia de Marinhais

Sessão Ordinária de 29/06/2018
Ata nº 2
--- De harmonia com o preceituado no artigo 11.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo à Lei
n.º75/2013, de 12 de Setembro e de acordo com a convocatória, de quinze de junho de dois mil e dezoito,
feita a cada um dos membros, reuniu no dia vinte e nove de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma
horas, a Assembleia de Freguesia de Marinhais em Sessão Ordinária no Edifício da Junta de Freguesia de
Marinhais, com a seguinte Ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 - Relatório de atividades desde a última sessão ordinária da Assembleia de Freguesia – Para
conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Aprovação da ata n.º1 da sessão ordinária de 21/12/2017 - Para deliberação.---------------------------Ponto 3 - Aprovação da ata n.º1 da sessão ordinária de 26/04/2018 - Para deliberação.---------------------------Ponto 4 – Regulamentação do trânsito, estacionamento proibido do lado direito na rua do Cartaxeiro entre a
rua João Pinto Figueiredo e a rua dos Grilos – Para deliberação.---------------------------------------------------------Ponto 5 – Assuntos de interesse para a Freguesia – Para conhecimento.------------------------------------------------- No uso das competências que lhe são conferidas pela alínea d) do n.º 1 do artigo 14.º, do Regime
Jurídico das Autarquias Locais anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, o Senhor Presidente da
Assembleia de Freguesia deu início à Sessão, pelas vinte e uma horas e dez minutos.------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia informou os senhores Deputados da Freguesia, que o senhor
Deputado Luís Roberto de Jesus Simões, seria substituído por Luís Carlos Vieira Santos.--------------------------- Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia procedeu, por chamada, à conferência das
presenças e registo de faltas, confirmando a presença dos seguintes Deputados da Freguesia.-------------------- Luíz Manuel Lopes da Silva--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Carlos Marques da Silva------------------------------------------------------------------------------------------------------ João António Abrantes da Silva---------------------------------------------------------------------------------------------------- Raquel Pereira Simões--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Jesus Santos Simões--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Guilherme Pinheiro Cardoso-------------------------------------------------------------------------------------------------- Ana Maria Boaventura Martins------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ Maria Isabel Simões Miguel--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luísa Margarida de Oliveira Magriço Flauzino-------------------------------------------------------------------------------Pág. 1/4
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--- Ana Cristina Silva Estevens--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiago Filipe Ribeiro Oliveira--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jorge Morais Brazinha---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Luís Carlos Vieira Santos------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Além da presença dos senhores Deputados da Freguesia estiveram, ainda, presentes o senhor
Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim António Correia Cardoso, a senhora Tesoureira Honorina
Mesquita Ferreira Pinto e os senhores Vogais, Cátia Vanessa Sansana Costa e José Luís Oliveira Pires
Domingos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Período antes da ordem do dia; O Deputado eleito pelo BE sr. Jorge Simões deu os parabéns ao
Grupo Desportivo de Marinhais pela subida à Primeira Divisão Distrital, Comissão de Festas e Câmara
Municipal pela obra na Estrada Nacional 367. Chamou à atenção para problema na caixa de saneamento
na rua Narciso Santos, caixas de águas pluviais sem tampa na rua dos Estrelos entre a rua da Vitória e a
rua 5 de Outubro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Deputado sr. Luís Carlos Silva eleito pelo BE perguntou sobre a situação do Plátano (árvore no largo
da República) e sobre a falta de pintura em várias passadeiras, Travessa da Escola, Rua Manuel Maria
Brardo e sugeriu a colocação de uma passadeira na rua António Santos Pancada junto á Estrada Nacional
367. Este Deputado propôs ainda a colocação de uma porta automática no cemitério de Marinhais a
exemplo de outas Freguesias vizinhas.---------------------------------------------------------------------------------------------- O Deputado sr. Luís Cardoso eleito pelo Cumprir o Futuro perguntou se não havia outra solução para o
jardim junto à “ Adega Ribatejana” que o foi eliminado e substituído por um Parque de Estacionamento.--------- O sr Presidente da Junta de Freguesia de Marinhais saúda o Grupo Desportivo de Marinhais pela
conquista do seu principal objetivo desportivo na presente temporada, a subida à Primeira Divisão Distrital.
Saúda ainda o atleta marinhalense, João Félix Simões, pelo terceiro lugar no campeonato Nacional
Universitário de Taekwondo. Saúda igualmente os atletas Valdo Neves e Márcio Neves pelas respetivas
vitórias nos seus escalões no Campeonato Nacional de Triatlo. Valdo Neves está também de parabéns
pelo título de Campeão Distrital de Atletismo (10 mil metros) no escalão de veteranos.-------------------------------- Saudar a Academia o Batuque por mais uma iniciativa a Voz do Concelho.----------------------------------------- Saudar o núcleo de cicloturismo “Os Cansados” pelo seu XIII Passeio de Cicloturismo.----------------------- Saudar a “Mãe galinha” pela V caminhada ( caminhar para ajudar).-------------------------------------------------- Saudar os Escuteiros de Marinhais pelo arraial na sua Sede.-------------------------------------------------------
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--- É também com saudade que hoje recordamos o nosso colaborador sr. Manuel Varela. É o ultimo dia de
trabalho nesta Junta de Freguesia por motivo de reforma.---------------------------------------------------------------------- O sr Presidente informou que a colocação de placas informativas de “Benvindo a Marinhais” aguardam
parecer das Infraestruturas de Portugal para alterar os limites da Freguesia.--------------------------------------------- O sr Presidente da Freguesia informou que o sr. Presidente da Câmara lhe comunicou que não toma
nenhuma iniciativa para classificar a árvore “Plátano”, informando que a classificação da árvore condiciona
toda a área envolvente e que ele será sempre um defensor da preservação do Plátano.------------------------------ O sr. Presidente informou que não concorda com a colocação de uma porta automática no cemitério,
defende a abertura e o fecho feito pelo funcionário tal como está.------------------------------------------------------------ O sr. Presidente respondendo ao deputado sr. Luís Cardoso sobre a questão do estacionamento junto ao
jardim na “Adega Ribatejana” no qual eliminou o referido jardim comentou que, a referida obra é “um pau de
dois bicos”, tendo o estabelecimento comercial mais perto apresentado algum desagrado dizendo que
ficava sem estacionamento, para os seus clientes, por sua vez os fregueses apresentam desagrado pela
perda de mais um espaço verde, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal decidiram-se por este tipo de
arranjo urbanístico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Deputado sr. João António Abrantes lamenta a atitude em relação ao Plátano e à falta de espaços
verdes em especial ao novo arranjo urbanístico.---------------------------------------------------------------------------------- Também alertou para a questão do estacionamento da Estrada nacional 367 com o início da Rua António
dos Santos Pancada, o qual deve ter estacionamento proibido para salvaguardar a segurança rodoviária.------ ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto 1 - O sr. Presidente da Junta explicou todos trabalhos efetuados entre a última assembleia a 2604-2018 e 28-06-2018 conforme documento.--------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 2 – Aprovação da ata de 21-12-2017, após ser colocada à discussão e não havendo nada a
corrigir, a mesma foi posta à votação. A ata foi aprovada por unanimidade (doze votos a favor), o Deputado
do BE sr. Jorge Morais Brazinha não votou por não ter estado presente na citada reunião.--------------------------- Ponto 3 – Aprovação da ata de 26-04-2018, Após ser colocada à discussão, o Deputado sr Luís Carlos
Marques da Silva eleito pelo BE levantou uma questão no ponto 4 da referida ata de 26-04-2018, dizendo
que o BE se retirou da votação e não como está transcrito, por lapso, que se absteve. Que fique registado
em ata este lapso de pormenor na votação. Aprovada por unanimidade (doze votos a favor), o Deputado do
PS sr Luís Santos não votou por não ter estado presente na citada reunião.---------------------------------------------- Ponto 4 – Proibição de estacionar na Rua do cartaxeiro, após ser colocada à discussão e não havendo
nada a alterar, a mesma foi posta à votação. Aprovada por unanimidade. Esta deliberação será enviada
para a Câmara Municipal para aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------
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--- Ponto 5 – Protocolo financeiro entre a Junta de Freguesia de Marinhais e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos no valor de 2000€ (dois mil euros). Arranjo do espaço e
fontanário junto à “Adega Ribatejana”. Informação sobre o programa da comemoração do aniversário da
Freguesia e Vila.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto para conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No final da sessão procedeu-se à leitura da minuta da ata, a qual foi aprovada por unanimidade. Treze
votos a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento da Reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de freguesia deu por encerrada a Reunião
eram vinte e duas horas e quarenta e três minutos.----------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________
O 1.º Secretário
_______________________________________________
O 2.º Secretário

_____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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