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Acta nº 12

Sessão – Ordinária

16 de Junho de 2012

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves

ACTA

DATA DA SESSÃO: 16 de Junho de 2012-------------------------------------------------------------LOCAL DA REUNIÃO: Salão Nobre da Junta de Freguesia ----------------------------------------PRESIDIU: Américo Luís Carvalho Fernandes---------------------------------------------------------PRESENÇAS:------------------------------------------------------------------------------------------------Partido Social-Democrata: ---------------------------------------------------------------------------------Américo Luís Carvalho Fernandes: - Presente------------------------------------------------------Maria Henriqueta Cerqueira Pinto Almeida Gomes Alves: – Presente--------------------------Manuel Joaquim Ferreira Monteiro: - Presente--.---------------------------------------------------José Patrício Ferreira Correia: - Presente.-----------------------------------------------------------Rui Miguel Oliveira Pedrosa Batista: - Presente----------------------------------------------------José Manuel Coelho Pinheiro Machado: –Presente.-----------------------------------------------Rafaela Patrícia Martins Ferreira Torres: - Presente.-----------------------------------------------Júlio Ferreira Torres: – Presente. ---------------------------------------------------------------------Vítor Manuel Moreira Martins: – Faltou.------------------------------------------------------------Unir para Crescer:-------------------------------------------------------------------------------------------Filipe António Azevedo Sampaio: Presente - .------------------------------------------------------Sara Catarina Oliveira Silva: – Presente.-------------------------------------------------------------Partido Socialista: -------------------------------------------------------------------------------------------Luís Gonzaga Carvalho Lopes Machado – Presente.-----------------------------------------------Bernardino Certo Alves Pinheiro – Presente-------------------------------------------------------------HORA DO INÍCIO DA REUNIÃO: 15,00 horas ----------------------------------------------------------HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 17,00 horas---------------------------------------
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-- Aos dezasseis dias do mês do mês de Junho do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas, no
Salão Nobre da Junta de Freguesia, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de
Vila das Aves, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------1 – Informações do Executivo sobre a actividade e a situação da Junta de Freguesia; ---2 – Parecer da Assembleia de Freguesia nos termos do art.º 11º da Lei nº 12/2012; ------- Faltou o deputado Vítor Martins.------------------------------------------------------------------------- Iniciada a sessão o Presidente da Assembleia deu posse ao novo membro da Assembleia de
Freguesia, Filipe António Azevedo Sampaio (anexo 1), que substitui Joaquim Pereira em
consequência de renúncia ao mandato por parte deste e também da renúncia de todos os outros
membros da lista do Movimento UPC posicionados antes do empossado que também
renunciaram formalmente ao mandato, em comunicação ao Presidente da Mesa. ------------------- Seguidamente foi posta à votação a acta da reunião de Dezembro de 2010 que foi aprovada
por dez votos a favor e duas abstenções.-------------------------------------------------------------------- Foi depois posta à votação a acta de 21 de Abril de 2012, tendo a mesma foi aprovada com
quatro abstenções e os restantes votos favoráveis. -------------------------------------------------------- Aberto período de intervenção do público, de acordo com as alterações ao regimento
aprovadas na sessão anterior, não houve qualquer inscrição.-------------------------------------------- Passou-se ao período de antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------- O deputado José Manuel Machado fez a intervenção que se anexa a esta acta (anexo2).- ----- A deputada Sara Catarina Silva fez a declaração que se anexa a esta acta (anexo 3) .
Declarou ainda que, relativamente ao grupo do UPC concorrente às últimas eleições, composto
por trinta e três elementos, o mesmo continua a existir, a reunir para a preparação das reuniões
da Assembleia de Freguesia. Quanto às faltas da última reunião referiu que seria uma falta de
respeito a UPC enviar deputados que não estariam dentro dos assuntos.------------------------------ O deputado Filipe Sampaio fez a intervenção que se anexa (anexo 4)------------------------------- O deputado Rui Batista tomou a palavra e começou por dar as boas vindas ao deputado Filipe
Sampaio dizendo desejar-lhe um bom trabalho, já que reconhece que não é fácil ser-se
convidado para fazer parte de uma lista que tinha pretensões de mudar Vila das Aves, com uma
campanha megalómana, cheia de projectos e que conseguiu o feito extraordinário de relegar o
PS para terceira força política e agora desistir. Disse que sente que esta atitude é um desrespeito
para com os avenses e que se brinca com coisas sérias e referiu o que seria de Vila das Aves se
o UPC tivesse ganho as eleições uma vez que de trinta e três pessoas só três mostraram
disponibilidade. Disse ainda lamentar não ter podido despedir-se do deputado desistente e
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perguntou onde se encontram os outros elementos da UPC. É caso para dizer, afirmou, que o
nome Unir Para Crescer poderia mudar para Desunir para Desaparecer.----------------------------- A deputada Sara Catarina Silva pediu a palavra para dizer não saber que o seu grupo reunia
tanto interesse da parte da bancada do PSD, o que agradeceu. Informou que ao seu grupo de
trabalho esta pareceu a solução mais viável e mais respeitadora para os avenses e que não
aconteceu, de forma alguma, uma falta de respeito para com os avenses. Da sua parte sempre
aqui esteve para responder pela UPC e aqui continuará ao serviço de todos os avenses.------------ O deputado Filipe Sampaio referiu que o deputado Joaquim Pereira lhe passou alguns
documentos sobre a Reforma Administrativa, nomeadamente sobre uma reunião prévia para
elaborar um parecer sobre o assunto e que o primeiro a responder foi o deputado Rui Batista
que respondeu que tal reunião deveria ser feita entre os deputados do PSD, sem a oposição. Isto
significa, disse, que o deputado Rui Batista tem um comportamento dentro e outro fora desta
Assembleia, ou seja que veio aqui dizer que a UPC deveria trazer algo para discutir nesta
Assembleia por outro lado quando se trata de um assunto da maior importância para a Vila a
oposição deve ser posta de fora.-----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia explicou que o deputado Filipe Sampaio se referiu a um e-mail
que remeteu a todos os deputados sobre a reorganização administrativa já que era de todo o
interesse que se pudessem fazer reuniões preparatórias no sentido das tomadas de posição
serem unânimes e que isso não impede que os grupos partidários antes dessa reunião conjunta
tivessem uma reunião para ler e perceber o decerto e depois negociar com os restantes
elementos da Assembleia uma posição comum.----------------------------------------------------------- O deputado Rui Batista, por sua vez, explicou que o grupo do PSD fez o que certamente os
outros grupos fizeram, dado que se tratava de emitir um parecer sobre uma lei complexa havia
a necessidade de uma preparação prévia. No entanto na reunião tanto o PSD com o PS
apresentaram já um parece enquanto que a UPC não apresentou nada.-------------------------------- Entrou-se de seguida no 1ª Ponto da Ordem de Trabalhos: Informações do Executivo sobre a
actividade e a situação da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta informou:------------------------------------------------------------------------- Visita do Presidente da Câmara Municipal a Vila das Aves – por solicitação do
executivo e também da Assembleia de Freguesia, decorreu no passado dia 14 de Junho uma
visita de trabalho do Sr. Presidente da Câmara a Vila das Aves. Todo o executivo esteve
presente bem como o Presidente da Assembleia e uma representação de todos os grupos com
assento nesta assembleia. Começou com uma breve reunião no edifício da Junta com a
presença de toda a comitiva que incluía alguns técnicos da Câmara e também a Srª Vereradora
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Engª Ana Maria e o Sr. Vereador Prof. José Carlos. Também estiveram presentes a imprensa de
Vila das Aves, Santo Tirso e Lordelo. Nesta reunião foram abordados diversos assuntos de
interesse para a Vila, tais comos as obras municipais a decorrer na rua do Bombeiro Voluntário
e Rua da Ponte Nova, Rua Augusto Marques e Rua de Luvazim e ficou a promessa de
realização de mais algumas obras como a requalificação da Av. 4 de Abril e a ligação de
Paradela a Cense. Falou-se ainda da quinta do Verdeal e das dificuldades do financiamento
para a realização desta obra. De seguida foi efectuada uma visita ao Amieiro Galego onde
foram a apresentadas as obras já realizadas e as pretensões do executivo para aquele novo
espaço de lazer. Seguidamente agradeceu ao Presidente da Câmara o pagamento do subsídio
atribuído em Fevereiro para ajudar a compra dos treze mil metros quadrados de terreno do
Amieiro Galego. Brevemente será anunciada a data da inauguração do “Novo Amieiro
Galego”, que será possivelmente na segunda quinzena de Julho. Desta visita resultou uma
maior e melhor relação institucional que poderá abrir as portas à concretização de mais e
melhores realizações concretas para Vila das Aves.----------------------------------------------------- Venda de sepulturas no cemitério antigo – Foi hoje realizada uma hasta pública para a
concessão de seis sepulturas. Foram concessionadas três sepulturas.---------------------------------Finais nacionais do Torneio de Setas – Com o apoio da junta de Freguesia decorreram
em Vila das Aves, nos passados dias 31 de Maio, 1, 2 e 3 de Junho, as finais nacionais do
Torneio de Setas. Este evento trouxe à nossa vila mais de 700 visitantes que movimentaram o
comércio local, principalmente a hotelaria e restauração.----------------------------------------------- Quanto à Quinta do Verdeal o Presidente da Câmara diz que já há verbas para o efeito
e que falta no entanto resolver um problema burocrático. ----------------------------------------------- Terminada a intervenção do Presidente da Junta, o Presidente da Assembleia acrescentou
que o Presidente da Câmara disse que haveria um problema com as verbas no quadro do
QREN.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A deputada Sara Catarina Silva questionou o Presidente da Junta sobre o número de
propostas para a compra das sepulturas e sobre o valor apurado.--------------------------------------- Respondeu o Presidente da Junta que foram apresentadas várias propostas e que o valor
resultante foi de dez mil, cento e cinco euros.------------------------------------------------------------- O deputado José Manuel Machado declarou estar satisfeito com a visita de trabalho do Sr.
Presidente da Câmara Municipal, a qual resultou do empenhamento total de todos os deputados
e questionou o Presidente da Junta sobre as suas expectativas depois desta visita.------------------- O Presidente da Assembleia mostrou-se sensibilizado com esta vista que pensa ter sido muito
útil e que toda a comitiva apreciou o trabalho que tem vindo a ser feito no Amieiro Galego.
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Quanto à Quinta do Verdeal disse que lhe foi dito que o processo, em parte, terá sido encravado
por falta de ambição em termos dos equipamentos previsto para o local e que está confiante de
que este projecto acabará por arrancar um dia.------------------------------------------------------------ O Presidente da Junta disse que a comitiva que acompanhou o Sr. Presidente da Câmara
ficou deslumbrada com o que viu no “novo” Amieiro Galego e em resposta ao deputado José
Manuel Machado reiterou que desta visita resultou uma maior e melhor relação institucional
que poderá abrir as portas à concretização de mais e melhores realizações concretas para Vila
das Aves.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entrou-se de seguida no 2º Ponto da ordem de trabalhos: Parecer da Assembleia de
Freguesia nos termos do artº 11º da lei nº 12/2012.------------------------------------------------------ Pelo Presidente da Assembleia em nome do grupo parlamentar do PSD foi apresentado o
texto que se anexa que inclui a sua proposta de parecer (anexo 5).------------------------------------- Pela deputada Sara Catarina em nome do grupo Parlamentar UPC foi apresentado o texto que
se anexa a esta acta (anexo 6).-------------------------------------------------------------------------------- Pelo deputado Bernardino Certo foi apresentado o texto que se anexa a esta acta (anexo 7)
com a proposta de parecer do grupo do Partido Socialista.---------------------------------------------- O deputado José Manuel Machado disse que, apresentadas as várias propostas, é unânime a
ideia de que Vila das Aves deve permanecer sozinha enquanto freguesia. A lei nº 22/2012
ficará para a história por más razões e lamenta que a população esteja tão alheada destas
questões. Assim sendo solicitou ao público presente que levasse esta mensagem aos ausentes
no sentido de se saber que todos os eleitos estão de acordo de que Vila das Aves deverá
permanecer sozinha enquanto freguesia. No entanto corre-se o risco de este parecer de nada
adiantar já que o mesmo nem sequer é vinculativo, visto que a Assembleia da Republica é que
terá a palavra final.--------------------------------------------------------------------------------------------- O deputado Bernardino Certo retomou a palavra, em resposta ao Sr. Deputado José Manuel
Machado, para salientar que esta lei do governo PSD visa destruir as freguesias, pois o P.S.
nem a favor dela, votou na Assembleia da República.---------------------------------------------------- O Presidente da Assembleia de Freguesia esclareceu alguns pormenores da referida lei e
lembrou que este processo, embora liderado pelo atual governo, vem do processo iniciado pelo
anterior do PS de acordo com o memorando assinado com a “troika”. No entanto frisou que o
importante era juntar as várias propostas de consenso e não dar ênfase às possíveis
divergências.---------------------------------------------------------------------------------------------------- O deputado Rui Batista esclareceu, de seguida, que embora esta lei tenha sido aprovada pelo
actual governo de coligação PSD/CDS vem no seguimento do acordo assinado com a “troika”
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pelo anterior governo do Partido Socialista, em cuja proposta já previa a redução do número de
freguesias, embora se viesse a constatar que houve uma confusão entre o número de “
freguesias” com o termo “concelhos”. Por isso é que há agora este entrave, ao que se pretende
agora votar, reconhecendo que esta não é a melhor lei, conclui dizendo que o nasce torto jamais
se endireita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O deputado Bernardino Certo retomou a palavra para acrescentar que esta lei tem um rosto Miguel Relvas - e que o memorando da “troika” também mandou reduzir o número de
municípios e que este governo não teve coragem para o fazer, insistindo na ideia de que quem
fez a lei foi o PSD e é preciso repudiá-la. ------------------------------------------------------------------ O Presidente da Assembleia disse que tendo em conta tudo o que aqui foi dito propunha que
fosse votada a proposta de deliberação que leu e que se anexa (anexo 8). ---------------------------- Posta à votação a mesma foi aprovada por unanimidade e aclamação e será agora enviada às
seguintes entidades, juntamente com os documentos apresentados por todos os grupos:
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Presidente da Assembleia Municipal de Santo
Tirso, Presidente da Assembleia da República, Presidente da República, Primeiro Ministro,
Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Secretário de Estado da Administração Local e
da Reforma Administrativa, Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da Republica e
Associação Nacional de Freguesias (Porto e Lisboa).---------------------------------------------------

-- E por mais nada haver a tratar, o Presidente da Assembleia declarou encerrada a sessão da
qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada por quem a lavrou e pelo Presidente. ---------
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