ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA AGUALVA
ATA Nº 3/2016
---------Ao décimo sexto dia do mês de junho de 2016, pelas 20H30, 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: 2ª. Revisão orçamental da receita e da despesa de 2016;--------------------------------------Ponto três: Revisão do Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------Presentes pelo Partido Socialista: Hélio Valadão, Fábio Almeida, Amélia Messias, Roberto
Pereira e Tatiana Ourique. Presentes pelo Partido Social Democrata: Hélio Rocha, Paulo Rocha,
Lisete Machado e Hélio Nunes. -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, Hélio Valadão, deu início à sessão, referindo que o senhor
Domingos Lima tinha apresentado a sua justificação de falta e pedido de substituição. Posto isto,
solicitou a leitura da ata da última reunião. Após a sua leitura, esta foi colocada à discussão e
votação, tendo sido aprovada com quatro votos a favor e cinco abstenções (uma abstenção do
Partido Socialista e quatro abstenções do Partido Social Democrata, por não terem estado presentes
na última sessão).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hélio Valadão deu a palavra ao público, que não desejando intervir, deu lugar à apresentação
do ponto um da ordem de trabalhos. Hélio Valadão solicitou ao Presidente da Junta a explicitação
do mesmo. Noé Cota informou os presentes que, no último trimestre, a Junta de Freguesia apoiou as
Comissões do Bodo com a atribuição de tinta para pintura dos Impérios e despensa. A Junta apoiou
também a Sociedade Filarmónica com duzentos euros, para a formação dos músicos por professores
do conservatório, decorrida de dez a doze de junho, disponibilizando também as instalações da
mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na mesma linha de apoios, o Presidente Noé Cota também salientou os apoios concedidos a
famílias carenciadas, nomeadamente a reconstrução de um barracão da senhora Fátima Caldeirão e
apoio na candidatura ao programa de Habitação Degradada, o apoio com géneros alimentares a duas
famílias carenciadas com doentes deslocados em Lisboa e o apoio a pessoas marginalizadas, mais
especificamente ao senhor Vítor, que necessitou de ajuda para recuperar a sua casa após incêndio,
assim como orientação para obtenção de apoio social, acompanhamento nas consultas de psiquiatria
e supervisão na toma da medicação.--------------------------------------------------------------------------------------Noé Cota continuou com a palavra para informar os presentes que a candidatura do Projeto
de Recuperação dos Moinhos já foi entregue na GRATER, pelo que se aguarda o parecer. Salientou
que a sua elaboração foi um processo longo e demorado, que exigiu várias deslocações a Angra por
dias inteiros, o que exigiu também despesas ao nível das refeições dos autarcas.-----------------------------------Foi também anunciado à Assembleia pelo Presidente da Junta que o financiamento para a
construção de um Pavilhão nos Outeiros, para guardar o trator e alfaias da Junta e apoiar as
comissões de festas na elaboração dos carros alegóricos, já foi aprovado pela Secretaria Regional do
Turismo e Transportes. Noé Cota congratulou-se também por a Agualva ter sido reconhecida com
um kit no valor de mil e oitocentos euros, no âmbito do programa Eco-Freguesias – A minha
Ribeira e Costa Limpa, promovido pela Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, tendo sido a
única freguesia do Concelho da Praia da Vitória com esta distinção. Este kit é composto por uma
moto serra, uma moto roçadora, dois pares de botas anti corte, dois pares de luvas anti corte, dois
capacetes de proteção com viseira e auscultadores e dois fatos anti corte.------------------------------------------Noé Cota destacou também a colocação de sinalética na freguesia, no valor de mil e cem
euros, nomeadamente no Adro e Rua do Saco e substituição da placa da “Alagoa”, constando agora
o seu nome original. No Adro foi também construído um compartimento para o lixo com o apoio da
Secretaria Regional das Obras Públicas. Continua-se também a pintura de pontes e placas das ruas,

apesar de não ser responsabilidade direta da Junta.--------------------------------------------------------------------O autarca continuou com a palavra anunciando o encerramento de mais um curso de
bordados e a abertura de novas vagas para o próximo ano.-----------------------------------------------------------Neste trimestre a Junta também apoio a AGROTER com o valor de trinta euros para a
aquisição da taça referente ao terceiro lugar.----------------------------------------------------------------------------Finda esta exposição, Hélio Valadão questionou se algum dos presentes gostaria de intervir
para indagar o Presidente da Junta de Freguesia. Não havendo manifestação de nenhum dos
membros da Assembleia, Hélio Valadão passou para a apresentação do ponto dois da ordem de
trabalhos, o qual foi explicado pelo tesoureiro da Junta, Roberto Castro. Colocado à discussão,
Hélio Rocha solicitou explicações referentes à localização do Pavilhão, lamentando a utilização do
campo de futebol da escola, uma vez que é um dos poucos locais da freguesia em que as crianças
ainda podem jogar à bola, o que lhe remete para as suas próprias memórias de infância.-----------------------Noé Cota explicou as várias razões que motivaram a projeção do Pavilhão para o recinto da
Escola dos Outeiros, por ser propriedade da Junta, salientando a utilidade pública da construção e a
iminência da freguesia ficar sem as instalações da Ribeira das Pedras, que pertencem à Força Aérea
e que exigiriam grandes encargos financeiros e legais na sua desmantelação, por razões de Saúde
Pública (lã de vidro e amianto).-----------------------------------_------------------------------------------------------O ponto dois foi então colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.---------------------Passando-se ao ponto três, Roberto Castro apresentou a revisão do Plano Plurianual de
Investimentos, o qual colocado à discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.--------------------------Não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Assembleia, Hélio Valadão, deu por
encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata.---------------------------------------------------------O presidente
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