Freguesia de Gouveia
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ATA Nº 2/2016 – Reunião da Assembleia de Freguesia de Gouveia, realizada no dia vinte e nove
de Junho de dois mil e dezasseis. ---------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano dois mil e dezasseis, na Sede da Freguesia de
Gouveia, pelas vinte e uma horas, reuniu ordinariamente a Assembleia de Freguesia, conforme
convocatória e ordem de trabalhos que se anexa a esta Ata e dela faz parte integrante (doc.1).-----Verificaram-se as presenças dos membros do órgão executivo e dos seguintes membros da
Assembleia de Freguesia: Senhoras Joaquina Melo, Conceição Salvador, Judite Portugal e Carla de
Sousa e dos Senhores Augusto Dias, Rúben Figueiredo, José Maria Vicente, Miguel Meneses e Rui
Nascimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pela Senhora Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão. ----------------------------------------- I -PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA. -----------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia iniciou a sessão colocando à
votação a ata da sessão anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------Não havendo expediente a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia usou da
palavra para felicitar a Junta de Freguesia pela iniciativa da comemoração do centésimo
aniversário da criação das freguesias e pelo brilhante programa realizado, nomeadamente o
quadro teatral apresentado pela Escola Velha e pela aula de história do Dr. Diogo Ferreira, o qual
considerou muito interessante a nível histórico, tendo ainda sublinhado a grande adesão da
àquele evento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida usou da palavra o senhor Presidente da Junta para, em nome do executivo,
apresentar um voto de pesar (doc.2) pela morte de Luís Alberto Bairros de Sousa, antigo autarca
da agregada Freguesia de S. Pedro, referindo que o mesmo também foi apresentado na última
sessão de Assembleia Municipal. A senhora presidente da Assembleia submeteu à votação, tendo
sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------Rúben Figueiredo interveio para reforçar as palavras da senhora Joaquina Melo acerca das
comemorações do centenário das Freguesias referindo que com a “prata da casa” se conseguiu
uma excelente noite, que foi além da mera apresentação formal do novo brasão da freguesia.--------- O senhor Presidente de Junta, no período de intervenção que lhe é destinado, referiu que
esteve presente nas comemorações dos 100 anos da criação das Freguesia, (a lei 621 de
23/06/1916), que tiveram lugar na sede da ANAFRE e na Assembleia da República, tendo
terminado o dia em Gouveia, numa sessão peculiar e inovadora, que contou com a apresentação
de uma original apresentação teatral parte do grupo “Escola Velha”, que prontamente acedeu ao
repto que lhe foi lançado, bem como a excelente exposição do Dr. Diogo Ferreira, especialista em
História do Direito, que na sua apresentação proferiu uma esclarecedora dissertação sobre a
passagem das Paróquias às Freguesias. Por fim teve lugar a apresentação dos novos símbolos
Heráldicos da Freguesia, com o relato de o todo o processo até à sua aprovação, tendo estado
presentes os representantes da Câmara e Assembleia Municipal, bem como muitos dos autarcas
eleitos nas primeiras eleições autárquicas de 1976.------------------------------------------------------------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------------------------------------PONTO 1: BALANÇO INTERCALAR da EXECUÇÃO do PLANO PLURIANUAL de INVESTIMENTOS----Entrados no primeiro ponto, o senhor presidente afirmou que o plano Plurianual de
investimentos está a decorrer dentro da normalidade, estando a ser cumprido conforme
planeado. Referiu que o programa OTL ainda não foi lançado, por se desconhecer ainda se o IPJ o
vai retomar. Informou ainda que a limpeza dos caminhos está a decorrer como previsto, apesar
deste ano as condições climatéricas serem adversas e da insuficiente verba de dez mil euros
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atribuída pela Câmara se mostrar insuficiente, já que a mesma não chega sequer a cobrir os
custos com o pessoal colocado pelo IEFP no âmbito dos Contratos de Inserção. Referiu que se tem
conseguido uniformizar as condições e procedimentos administrativos nos dois pólos da
freguesia, com reflexo nos seus principais canais de informação, o site e o facebook já com quase
dois mil seguidores.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre a segunda fase das obras de recuperação e beneficiação do pólo da S. Pedro, deu conta
que as mesmas vão ter início já no próximo mês, estando cumpridas todas as formalidades
administrativas e que, tal como aconteceu com a primeira fase, as obras vão contar com o apoio
financeiro do município.---------------------------------------------------------------------------------------------- Informou ainda que tudo quanto se programou, do ponto de vista da actividade corrente, está
a ser executado, dando exemplo do apoio às colectividades e instituições, o estímulo e
colaboração com as Comissões de Festas, o apoio à comunidade educativa, nomeadamente a
parceria estreita com o Jardim de Infância de Gouveia e a colaboração com a direcção do
Agrupamento de Escolas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Terminando a sua intervenção, o senhor presidente da Junta, lançou o repto aos presentes
para a apresentação de propostas para incluir no Orçamento e no Plano Plurianual de
Investimentos para 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 2: INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA------------------------------------------- Entrados neste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Junta remeteu para as
informações que, por escrito (Doc. 3), remeteu atempadamente aos senhores membros, tendo
apenas acrescentado algumas informações sobre o Passeio Sénior da Freguesia, que terá lugar a 9
de Julho de 2016 e do qual consta uma visita à Assembleia da República e ao Casino de Estoril,
com possibilidade de assistirem a um espetáculo “ O Musical da minha vida” de Filipe Lá Féria.-------- Interveio depois a senhora Carla Sousa que se congratulou pelos brilhantes desempenhos, na
presente época desportiva, do Clube Desportivo de Gouveia, Associação de Escolas de Gouveia e
Fundação D. Laura dos Santos. Agradeceu ainda a colaboração da Junta de Freguesia prestada na
organização da festa do Jardim de Infância de Gouveia que se realizou no passado dia 21..--------------PONTO 3: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA------------------------------------------ Não se registaram intervenções neste ponto.---------------------------------------------------------------------III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO. -------------------------------------------------------------------- Não se registou presença de público.------------------------------------------------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, foi a reunião dada por encerrada, da qual se lavrou a
presente ata que, pois de aprovada, vai ser assinada pelos membros da mesa. ----------------------

A Presidente da Mesa:

A 1ª Secretária:

A 2ª Secretária:
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