ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA AGUALVA
ATA Nº. 6/2016

---------Ao segundo dia do mês de dezembro de 2016, pelas 20H00, na sala da
Assembleia de Freguesia da Agualva, reuniu-se esta Assembleia para uma reunião
ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------Ponto um: Atividades mais relevantes da Junta de Freguesia no último trimestre;---------Ponto dois: 4ª Revisão orçamental da receita e da despesa de 2016;------------------------Ponto três: Apresentação, discussão e votação do Plano e Orçamento da receita e
da despesa para o ano 2017;-------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Apresentação, discussão e votação do Plano Plurianual de
Atividades e Plano Plurianual de Investimentos;---------------------------------------------------------Ponto cinco: Informação e votação das pessoas e entidades a homenagear.--------------Presentes pelo Partido Socialista: Hélio Valadão, Tatiana Ourique, Fábio
Almeida, Roberto Pereira e Bruno Pires. Presentes pelo Partido Social Democrata:
Hélio Nunes, Lisete Machado e João Paulo Ávila. ---------------------------------------------------A sessão foi iniciada pelo Presidente da Assembleia, Hélio Valadão, com o
cumprimento dos presentes e leitura da ordem de trabalhos. De seguida, teve lugar a
leitura da ata da última sessão. Passando-se à discussão e votação, a ata foi aprovada
com sete votos a favor e uma abstenção da bancada do Partido Socialista.-------------------------Hélio Valadão passou a palavra ao público. Não havendo ninguém que desejasse
intervir, deu início ao ponto um da ordem de trabalhos: Atividades mais relevantes da
Junta de Freguesia no último trimestre.------------------------------------------------------------------Noé Cota começou por referir a atribuição de apoios sociais, nomeadamente o
montante de cem euros para o Sr. Arsénio Fagundes, no âmbito de colaboração com
uma atividade realizada para angariação de fundos para a sua recuperação. Referiu
também o apoio de cento e cinquenta euros para ajudar na compra das prendas de Natal
das crianças da escola e a colaboração com o Grupo de Jovens de Guadalupe na
comemoração do seu vigésimo quinto aniversário, com a compra de águas, sumos e
cartolinas. Foi também adquirido um Data Show para a Sociedade Filarmónica Espírito
Santo da Agualva.-------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia deu início ao curso de bordados, com doze senhoras
inscritas, suportando mensalmente o valor de dez euros por cada formanda.---------------

---------Noé Cota informou os presentes que, mais uma vez, a Junta procedeu à
elaboração e distribuição na freguesia do calendário, assim como a aquisição dos
Postais de Natal à Associação Portuguesa dos Amigos Raoul Follereau e a compra das
lembranças para acarinhar os idosos da freguesia nesta quadra.--------------------------------------O autarca continuou com a palavra convidando todos os presentes para a Onda
Cultural do Natal, a realizar entre os dias dezasseis e dezoito de dezembro, cujo
programa contempla uma sessão para crianças, atividades para idosos, o lançamento do
livro da freguesia, escrito por Francisco Nogueira e Sãozinha Aguiar, revisto e editado
pela Junta de Freguesia; sessão de homenagens de pessoas e instituições relevantes para
a freguesia, concerto da Filarmónica Espírito Santos da Agualva e berberete.---------------------Noé Cota referiu que os projetos submetidos à GRATER ainda não foram
aprovados, pelo que a recuperação dos moinhos não avançará sem garantia do seu
financiamento. Por outro lado, o pavilhão em construção atrás da antiga escola dos
Outeiros terá o tamanho de 325 m2, sendo maior do que as antigas instalações da Força
Aérea. Convidou todos os membros da Assembleia para visitarem a obra, que se
encontra praticamente concluída.-------------------------------------------------------------------------Hélio Valadão retomou a palavra, questionando se haviam dúvidas acerca deste
primeiro ponto, não havendo passou para o segundo ponto da ordem de trabalhos. O
contabilista da Junta de Freguesia explicou então a revisão orçamental da receita e da
despesa, que colocadas à discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade.---------------O contabilista da Junta continuou com a palavra para apresentação do orçamento
para o próximo ano. Este, colocado à discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. Seguiu-se o ponto quatro, com a apresentação do plano plurianual de
investimentos e plano plurianual de atividades, tendo sido ambos aprovados por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia passou então a palavra a Noé Cota para
explicitação do ponto cinco. Por sua vez, o autarca solicitou a Márcia Canha que
apresentasse a lista proponente das homenagens a realizar no âmbito da Onda Cultural
do Natal. Concluída a leitura, o ponto foi colocado à discussão e votação, tendo sido
aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------Antes de concluída a sessão, João Ávila solicitou a palavra para falar sobre a
situação da recolocação das caleiras na Igreja. Este esclareceu que abordou a comissão
da Igreja, que lhe garantiu que até ao final do seu mandato terão as caleiras colocadas.
Acrescentou ainda que a obra realizada na Fonte das Ovelhas foi uma mais valia, mas

sugere que a água chegue também à Canada da Costaneira.--------------------------------------------Noé Cota justificou a falta de adesão dos lavradores com o facto de ser Inverno
e ainda não se fazer sentir a escassez de água, lembrando que a Junta fez tudo para
provar a viabilidade deste empreendimento, tendo sido decisiva para que a IROA
avançasse com a estrutura, podendo esta vir a ser alargada futuramente para chegar à
Canada da Costaneira.--------------------------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata.--------------------------------------
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