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ATA N.º 15

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
horas, no Auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, reuniu a
Assembleia de Freguesia em reunião ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Informação escrita do senhor Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia
bem como da situação financeira.

2 – Apreciação e votação de alterações á toponímia.

O Presidente da Assembleia, Carlos Santos, começou por saudar os presentes dando de
imediato início aos trabalhos. Feita a chamada, verificou-se a ausência de João António
Martins dos Santos (PS), substituído por Rui Trota, Tiago António Catela Henriques (PS),
substituído por Miguel Nogueira, Filipe Amado (PS),substituído por Patrícia Barreto,
Fernanda da Piedade Rodrigues Almeida (PS), Fernanda Maria Henriques Francisco (PS)
e Hélder Ferreira (PSD), sendo este último substituído por Miguel Ângelo Pires Júlio
Rodrigues. Jorge Manuel de Matos Domingos substituiu o 1º secretário, Joao Santos.

Registando-se a presença de Público, o Presidente da Assembleia questionou se o
mesmo pretendia usar da palavra no período que lhe estava destinado.

Pediu a palavra Débora Tomé.

Débora Tomé, moradora no Rol (Vilarinho), informa que possui um terreno que, de
acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM), é descrito como Reserva Agrícola Nacional
(RAN) e solicita ajuda da Assembleia para alterar a classificação dado que pretende
construir uma habitação no mesmo.

Carlos Santos, presidente da Mesa da Assembleia, após cumprimentar os presentes,
informa que apenas a Comissão Nacional da Reserva Agrícola Nacional, através da
Comissão regional de Coimbra poderá proceder a essa alteração. António Marçal,
presidente da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, coloca à disposição de Débora Tomé
os serviços administrativos da Junta para elaboração do requerimento a entregar na
Comissão Regional.

Da bancada do PSD, Miguel Ângelo.

Miguel Ângelo, PSD, questiona sobre a colocação das placas de toponímia nos lugares
do Padrão e Pegos.

António Marçal, informa que lamentavelmente não possui meios humanos suficientes
para atender a todas as solicitações em tempo útil.

Entrando no Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, informação escrita do senhor
Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia bem como da situação financeira,
o Presidente da Junta, António Marçal, procedeu a uma breve explanação de diversas atividades
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promovidas nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2016, destacando as limpezas
efetuadas na freguesia, bem como o funcionamento do cemitério e a manutenção de estradas,
caminhos e linhas de água durante este período. Apresentou a situação financeira relativa aos
meses referidos, que se encontra anexa à presente ata. Deu igualmente conhecimento do
primeiro encontro “Conferências da Serra” que decorreu no dia 17 de setembro, subordinado
ao tema “Territórios de Deus” e convidou os presentes a participar nos restantes encontros.

O Presidente da Junta, António Marçal, procedeu a uma breve explanação de diversas
atividades promovidas nos meses de abril, maio e junho de 2016, destacando as
limpezas efetuadas na freguesia, bem como o funcionamento do cemitério e a
manutenção de estradas, caminhos e linhas de água durante este período. Referiu
igualmente que, no que concerne à utilização de produtos fitofarmacêuticos, os mesmos
são seguros, não usando os que são identificados como cancerígenos. Apresentou
igualmente a situação financeira relativa ao primeiro quadrimestre de 2016, que se
encontra anexa à presente ata.

Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação de alterações à
toponímia. Perante a proposta apresentada, referente à alteração de toponímia nos
lugares de Ramalhais e Ceira dos Vales, a Assembleia de Freguesia aprovou por maioria
por três abstenções enviar as referidas propostas à Comissão Municipal de Toponímia.

Carlos Santos propôs a atribuição de um voto de confiança à Mesa para redigir e
aprovar a Ata em minuta com a redação que for mais conveniente. Colocado à votação
a proposta foi aprovada por maioria com uma abstenção.

E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia
às vinte e uma horas e cinquenta minutos. Foi elaborada a presente ata que, depois de
lida e aprovada, vai ser assinada pela Mesa.

O Presidente da Mesa

_________________________________
(Carlos Manuel de Jesus Santos)

O Primeiro Secretário

_________________________________
(Jorge Manuel de Matos Domingos)

A Segunda Secretária

_________________________________
(Ana Filipa Rodrigues Sêco)


