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----------------------------------ABERTURA DA ACTA------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião,
desejando um bom trabalho a todos os presentes. ---------------------------------------- Deu-se então cinco minutos para os membros da Assembleia lerem a
Acta da última reunião, afim de a mesma ser votada. --------------------------------- Após a leitura, a acta foi aprovada por unanimidade. -------------------------- Passou-se então à discussão dos assuntos da ordem do dia, tendo o
Presidente da Assembleia, passado a palavra ao Sr. Presidente da Junta. -----1. ---- Informação à Assembleia dos trabalhos efectuados na
Freguesia nos últimos meses: ----------------------------------------a) O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, informou
sobre os trabalhos realizados nos últimos três meses, na freguesia:
Requalificação do centro de Chão das Pias, na zona envolvente à Capela.
No Plano de Actividades esta rubrica tinha apenas mil euros de verba a
aplicar nesta obra. Este valor deve-se ao facto da Comissão da Capela
nunca ter definido quando previa terminar e inaugurar esta obra. Assim a
Junta decidiu transferir valores da rubrica de arranjos da Bezerra para
custear os arranjos na capela de Chão das Pias, no entanto a obra da
Bezerra será para executar no final deste ano, e liquidar em pagamentos
parciais para o próximo ano. A Junta de freguesia considera que a zona
exterior circundante à capela de Chão das Pias ficou um espaço de lazer
agradável, e este lugar fica dotado com uma zona urbana mais valorizada.
A Câmara Municipal comparticipou nesta obra com dez mil euros, a
Comissão da Capela com cinco mil e a Junta de Freguesia suportou o
restante. ------------------------------------------------------------------------------b) Conclusão dos passeios em calçada na Rua da Pégada a caminho de Chão
das Pias. ------------------------------------------------------------------------------c) Está em execução os passeios em calçada e drenagem de águas, pelas
Construções Pragosa, na EN362, sendo liquidados cem mil euros pelas
Estradas de Portugal e complemento pela Junta de Freguesia de uma
parte (zona desde os armazéns dos Móveis Meia Dúzia até à casa do Sr.
Virgílio Montês). ---------------------------------------------------------------------d) Foi colocada tubagem desde o fontanário da Escola Primária até ao limite
dos passeios na zona sul e Serro Ventoso, a fim de fazer ligação com a
futura zona de lazer. ----------------------------------------------------------------e) O cruzeiro de Santo António foi removido, para limpeza e vai ser colocado
no mesmo sítio, mas mais alto, a fim de estar melhor posicionado após
colocação da calçada. --------------------------------------------------------------f) Continua em acabamentos a requalificação do anterior posto médico para
casa mortuária. Está para ser colocado pladur no interior, prevendo-se a
sua conclusão para breve. Foi construído um muro em pedra, junto deste
edifício, para arranjo exterior. Não estava previsto ficar assim, mas o IEP
exigiu aquelas dimensões, por isso ficou uma espécie de canteiro. ---------
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g) A Junta de freguesia também procedeu ao corte de ervas e silvas, e
adquiriu um produto químico não nocivo à saúde de pessoas e animais,
para queimar ervas daninhas em toda a freguesia. ----------------------------h) Estamos a arranjar valetas em Serro Ventoso e vamos continuar na zona
do vale e Casais do Chão. Vai ser feito investimento a nível de passeios
nesta zona do vale, para compensar estes lugares em relação aos
investimentos feitos nos lugares de Chão das Pias e Bezerra. ---------------i) Colocação de manilhas em Chão das Pias e em algumas entradas e Mato
Velho. ---------------------------------------------------------------------------------j) Foram feitos alargamento e construção do muro (propriedade) do Sr.
Moreira em Chão das Pias. --------------------------------------------------------k) Arranjamos várias estradas em tout-venant, principalmente a estrada que
liga os depósitos da água em Serro Ventoso com a zona das pedreiras. A
junta esclarece que vai buscar o pó de pedra à Lusical por esta empresa
oferecer o produto, e se não nos fornecemos nas empresas de mais perto
porque cobram o tout-venant a preços muito elevados. ----------------------l) A Junta de Freguesia começou a fazer o levantamento de todos os
caminhos em tout-venant a fim de serem efectuados programas de
manutenção de dentro para fora, e não fazer apenas quando solicitados
pelos reclamantes. ------------------------------------------------------------------m) Colaboramos com transportes e apoio ao Grupo Desportivo e Recreativo
de Serro Ventoso, nas tasquinhas e com a comissão da festa de Santo
António. -------------------------------------------------------------------------------n) A Capela de Casais do Chão andou em obras e solicitou à Junta
projectores para o chão. A Junta de Freguesia ofereceu três projectores
para reforçar a iluminação exterior junto à capela. ----------------------------o) Efectuamos o passeio de idosos com cerca de oitenta pessoas de terceira
idade, à zona de Vila Nova de Gaia, com almoço incluído, tendo ficado
mais em conta, já que a junta tem muitos investimentos este ano. --------p) Juntamente com a Junta de Freguesia de S. Bento foi comemorado o Dia
da Criança, na Quinta da Aldeia em S. Bento, e foi muito engraçado. ------q) Foi actualizado o caderno de compartes, a fim de se constituir a
Assembleia de compartes da freguesia de Serro Ventoso. A SENDIGA está
a necessitar desta comissão, pelo que vamos entretanto proceder às
eleições para nomeação da mesma.----------------------------------------------r) Antes de terminar a exposição e de se predispor a responder a eventuais
questões, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda,
informou que as escolas de Serro Ventoso foram assaltadas, tendo os
larápios furtado computadores TV’s, vídeo e leitor de DVD’s. Agora os
portões passarão a estar fechados a cadeado, mas os miúdos sabem onde
abrir e fechar quando quiserem ir brincar, para o recinto escolar, sendo
responsáveis pelo fecho do mesmo quando de lá saírem. Também
informou que a Câmara está a tentar negociar com os proprietários do
terreno junto ao Jardim-de-infância para aumentar este edifício. A Junta
De Freguesia, considera a Câmara deveria ter uma carta educativa para
médio longo prazo e não resolver situações pontuais, considerando que
seria benéfico para todos converter as primárias em Jardins de Infância e
criar um pólo educativo para o primeiro ciclo, das freguesia serranas, fosse
ele construído aqui ou em qualquer das quatro freguesias. -----------------ACTA N.º02-2007
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Após exposição do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Saúl
Presidente da Assembleia passou a palavra aos membros da
assembleia para colocarem as questões que considerem pertinentes. -----i.) O Sr. Leonel Santos pediu esclarecimento sobre os valores exactos
que a Junta vai comparticipar os arranjos exteriores junto à Capela de
Chão das Pias. ---------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que não tinha à
mão números exactos, mas que pode dar esses valores, na próxima
assembleia, no entanto pensa que deve gastar cerca de vinte e cinco mil
euros nesse projecto. ------------------------------------------------------------ii.)O Sr. Leonel Santos, perguntou em relação aos passeios da EN362,
porque é que à frente da casa do Rui Sebastião, não estão a colocar
lancil. -------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que não tem
conhecimento da situação, mas se não tem lancil, vai ter porque não
quer que haja tratamentos diferenciados. ------------------------------------iii.)O Sr. José António, observou que junto à sede do clube não colocaram
tubo para esgotar as águas, deveriam ter feito uma caixa e já está lá o
lancil e isso não foi feito. Também afirmou que o cruzeiro já precisava
de uma limpeza, mas pede para não o mudarem de sítio, já que o outro
cruzeiro foi mudado e está num sítio muito pior do que o anterior onde
se encontrava. ---------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que não tinha
conhecimento dessa falta de caixa para esgotar as águas junto ao clube,
mas que vai tratar de corrigir essa situação. Também informou que o
cruzeiro de Santo António será para colocar no mesmo sítio, mas mais
alto para se destacar mais. ------------------------------------------------------2. ---- Assuntos fora da hora do dia: Proposta de elaboração de um
documento de recomendação à Câmara Municipal, de requalificação
urbana e de lazer da zona sul de Serro Ventoso. A cópia deste documento
ficará em anexo à presente acta, e o original será remetido ao Presidente
do Município de Porto de Mós. ------------------------------------------------------------ Não havendo mais assuntos a tratar e por não haver público presente
na reunião, foi declarada encerrada a reunião, pelo Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, pelas vinte e três horas e quinze minutos,
lavrando-se a presente acta que vai ser assinada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTA N.º02-2007
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