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Assembleia de Freguesia de Airães

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Airães, realizada
em trinta de dezembro de dois mil e dezassete

Ata 4 - 2017

--------- Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil  e dezassete, pelas

dezassete  horas  e  trinta  minutos,  reuniu-se  a  Assembleia  da  Junta  de

Freguesia de Airães, em Sessão Ordinária, na sede da junta de Freguesia de

Airães, sita na Rua de Santa Maria, 2097, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PERÍODO PRÉVIO -  Aprovação da Ata 3 – 2017 da Sessão Ordinária de

dezanove de setembro de 2017;---------------------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO;-----------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA (PAOD);---------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------

Ponto  1.  Apreciação  da  Situação  Financeira  da  Autarquia  e  relação  das

atividades exercidas pela Junta de Freguesia desde 1 de setembro a 7 de

dezembro de 2017;--------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2. Apreciação e Votação do Regimento da Assembleia de Freguesia de
AIRÃES;----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 3. Apreciação e Votação do Orçamento para o Ano Económico de 2018;

Ponto 4. Apreciação e Votação do Plano Plurianual de Investimentos da Junta
de Freguesia de AIRÃES para 2018-2021;-------------------------------------------------
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Ponto 5. Apreciação e Votação de Proposta para a Publicitação de Decisões e
Deliberações;---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 6. Apreciação e Votação de Proposta para pagamento das  Senhas de
Presença aos membros da Assembleia de Freguesia de AIRÃES;------------------

Ponto 7. Apreciação e Votação de Proposta de Regulamento e Tabela Geral de
Taxas e Licenças da Freguesia de AIRÃES (Ano Económico 2018);----------------

Ponto 8.  Apreciação e Votação de Proposta de Horário de Atendimento dos
Serviços da Junta de Freguesia de AIRÃES;-----------------------------------------------

Ponto 9. Apreciação e Votação de Proposta de Norma de Controlo Interno da
Junta de Freguesia de AIRÃES;---------------------------------------------------------------

Ponto  10.  Apreciação e  Votação de Proposta  de Ratificação do Acordo de
Execução  de  Delegação  de  Competências  entre  a  Câmara  Municipal  de
Felgueiras e a Junta de Freguesia de AIRÃES;-------------------------------------------

Ponto  11.  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de  Regulamento  de
Licenciamento de atividades diversas da freguesia de AIRÃES;----------------------

Ponto 12. Apreciação e Votação de Proposta de Regulamento para Atribuição
de Apoio Alimentar;--------------------------------------------------------------------------------

Ponto 13. Apreciação e Votação de Proposta de Regulamento da Componente
de Apoio à Família - Prolongamento de Horários no Centro Escolar de AIRÃES
– 1º Ciclo;--------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 14. Apreciação e Votação de Proposta de Regulamento do Concurso de
Ideias de AIRÃES;---------------------------------------------------------------------------------

Ponto 15.  Apreciação e Votação de Proposta de  Regulamento de Apoio ao
Associativismo da Freguesia de AIRÃES;---------------------------------------------------

Ponto 16. Apreciação e votação de proposta de Regulamento de Utilização do
Campo de Futebol de AIRÃES;----------------------------------------------------------------

Ponto 17. Apreciação e votação de proposta de Regulamento de Utilização da
Carrinha;---------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 18. Apreciação e Votação de Proposta de Regulamento do Cemitério de
AIRÃES;----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 19.  Apreciação e Votação de Proposta de  Regulamento das Medalhas
Honoríficas da Freguesia de AIRÃES;-------------------------------------------------------
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Ponto 20. Apreciação e Votação de Proposta de Agenda 21 Local de AIRÃES;-

Ponto 21. Outros Assuntos de interesse da Freguesia.----------------------------------

---------  Deu-se  inicio  à  sessão  verificando-se  a  ausência  dos  seguintes

membros  da  Assembleia  de  Freguesia:  Dr.  Carlos  Alberto  Guimarães,

Presidente da Assembleia de Freguesia, Isabel Cristina da Costa Magalhães,

Primeira Secretária da Mesa da Assembleia, e Nuno Miguel Teixeira Lopes.

Para o efeito, e dado o aviso atempado, procedeu-se à substituição dos dois

primeiros  ausentes,  que  se  fizeram  representar  pelos  membros  Ana  Sofia

Fernandes Pinto e Arqº Pedro Jorge Barbosa Carvalho. A Segunda Secretária

da   Mesa  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,

assumiu a Presidência da Sessão, tendo constituído a Mesa com os membros

Cláudia Cristina Costa Magalhães e Eurico Martinho Moreira Lemos.--------------

 --------- Vitor Vasconcelos, Presidente da Junta de Freguesia de Airães, pediu

desculpa pelo adiamento da Reunião para esta data, dado que inicialmente

esteve  agendada  para  sete  de  dezembro,  mas,  por  respeito  a  inesperada

intervenção cardíaca do Presidente da Assembleia de Freguesia de Airães, Dr.

Carlos Alberto Guimarães, entendeu-se adiar, até à possibilidade cronológica

do mês de dezembro, aguardando-se melhor restabelecimento do Presidente

deste Órgão Deliberativo.------------------------------------------------------------------------

 --------- Seguiu-se o Período Prévio, onde foi aprovada, depois de lida, com

três votos  favoráveis de Cláudia Cristina Costa Magalhães,  Eurico Martinho

Moreira Lemos e Engº Fernando Manuel Alves Correia, a Ata nº 3 /2017 de

dezanove de setembro de dois mil e dezassete. Os restantes cinco membros

da Assembleia de Freguesia não participaram da votação por não terem estado

presentes naquela Reunião.-------------------------------------------------------------------

--------- Não existiu nenhuma intervenção no período de Intervenção Aberto ao

Público,  passando-se  para  o  Período  antes  da  Ordem  do  Dia.  Foram

apresentados e aprovados por unanimidade dos oito membros presentes os

seguintes Votos, que se anexam a esta Ata: Voto de Pesar pelo falecimento do

Sr. Alexandre Teixeira Dias, ex-Presidente da Junta de Freguesia de Airães;
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Voto de Pesar pelo falecimento de Dª Maria Elisabete Moreira Alves, mãe do

membro da Assembleia de Freguesia, Engº Fernando Manuel Alves Correia; e

Voto de Louvor à iniciativa local de apoio às Vítimas dos Incêndios “O Poder da

Solidariedade”.--------------------------------------------------------------------------------------

---------  No  ponto  número  um  do  período  da  Ordem  do  Dia,  a  Senhora

Presidente  em exercício  da  Assembleia  de  Freguesia  passou a  palavra  ao

Presidente da Junta de Freguesia de Airães, Vitor Vasconcelos, que procurou

explanar a Situação Financeira da Autarquia e relação das atividades exercidas

pela Junta de Freguesia, desde  um de setembro a sete de dezembro de dois

mil  e  dezassete.  Foi  solicitada  a  intervenção  do  Secretário  da  Junta  de

Freguesia de Airães, Pedro César Sousa da Silva, para melhor explicação de

opção de nova Operadora de Telecomunicações. ---------------------------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  2,  para  Apreciação  e  Votação  do  Regimento  da

Assembleia de Freguesia de AIRÃES,  a Senhora Presidente em exercício da

Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,  colocou  à

consideração  do  plenário  o  Documento,  tendo  apontado  a  necessidade  de

correção  e  atualização  de  alguns  artigos  do  dito  Regimento.  Houve  o

compromisso de revisão desses pormenores, antes de votação, em conjunto

com o Dr. Carlos Alberto Guimarães, sendo apresentada a correção final na

próxima Sessão da Assembleia de Freguesia de Airães. Com esta garantia, foi

aprovado por unanimidade, com oito votos favoráveis.----------------------------------

--------- Quanto ao Ponto 3, para Apreciação e Votação do Orçamento para o

Ano Económico de 2018, a Senhora Presidente em exercício da Assembleia de

Freguesia, Joana Alexandra Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário o

Documento  apresentado,  tendo  dado  a  palavra  ao  Vitor  Vasconcelos,

Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de  Airães  para  melhor  explicação  do

Documento e justificação das previsões de Receitas e Despesas para o Ano

Económico de dois mil e dezoito na ordem dos cento e dez mil e setecentos e

dois  euros.  Solicitou  a  palavra  a  Engª  Lídia  de  Fátima  Teixeira  Duarte,

apresentando  como  fundamental  a  aposta  ambiental  para  dignificação  da
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qualidade  de  vida  da  População,  nomeadamente  no  que  diz  respeito  à

extensão  da  rede  de  Saneamento  Básico.  Apontou,  ainda,  alguns  maus

exemplos, nomeadamente na zona do Telhado e da Carriça, com efluentes

domésticos a transbordarem a “céu aberto”. A Junta anuiu na crítica e assumiu

o compromisso de manter o trabalho municipal  de investimento nesta área,

nomeadamente nas zonas da Devesa, Anciães, Geira, Carriça e Telhado. O

Orçamento  para  dois  mil  e  dezoito  foi  colocado  à  votação  e  aprovado  por

unanimidade, com oito votos favoráveis.----------------------------------------------------

--------- Quanto ao Ponto 4, para Apreciação e Votação do Plano Plurianual de

Investimentos da Junta de Freguesia de AIRÃES para 2018-2021, a Senhora

Presidente  em  exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra

Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário o Documento apresentado,

tendo dado a palavra ao Vitor Vasconcelos, Presidente da Junta de Freguesia

de Airães para melhor explicação do Documento e justificação do Investimento

Plurianual. Considerando o debate no ponto anterior, o Plano foi colocado à

votação e aprovado por unanimidade, com oito votos favoráveis.--------------------

---------  Quanto ao Ponto 5, para Apreciação e Votação de Proposta para a

Publicitação de Decisões e Deliberações, a Senhora Presidente em exercício

da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,  colocou  à

discussão do plenário  a  Proposta  apresentado pela  Junta  de Freguesia  de

Airães, tendo dado a palavra ao Vitor Vasconcelos, Presidente da Junta de

Freguesia  de  Airães  para  melhor  explicação  da  mesma.  Nesta  altura,  por

motivos imponderáveis, e antes de votação, o membro Cláudia Cristina Costa

Magalhães pediu melhor autorização para se ausentar da Reunião. Foi ainda

referenciado que o Secretário da Junta de Freguesia de Airães, Pedro César

Sousa da Silva, está responsabilizado por estudar a possibilidade de assegurar

um Página Oficial da Junta de Freguesia de Airães na Internet, apontando-se

um valor de vinte euros por ano. A Proposta foi colocada à votação e aprovada

por unanimidade, com sete votos favoráveis.----------------------------------------------
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---------  Quanto  ao  Ponto  6,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  para

pagamento  das  Senhas  de  Presença  aos  membros  da  Assembleia  de

Freguesia de AIRÃES, a Senhora Presidente em exercício da Assembleia de

Freguesia, Joana Alexandra Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário a

Proposta apresentado pela Junta de Freguesia de Airães, tendo dado a palavra

ao Vitor Vasconcelos, Presidente da Junta de Freguesia de Airães para melhor

explicação da mesma. Nada havendo a acrescentar, foi colocada à votação e

aprovada por unanimidade, com sete votos favoráveis.---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  7,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças da Freguesia de AIRÃES

(Ano Económico 2018), a Senhora Presidente em exercício da Assembleia de

Freguesia, Joana Alexandra Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário a

Proposta apresentado pela Junta de Freguesia de Airães, tendo dado a palavra

ao Vitor Vasconcelos, Presidente da Junta de Freguesia de Airães para melhor

explicação da mesma. Fundamentalmente, foi considerada a necessidade de

aumento  de  taxas  do  Cemitério,  no  que  diz  respeito  à  concessão  de

Sepulturas, tendo-se solicitado a aplicação do novo tarifário a partir do dia um

de julho de dois mil e dezoito, dando um espaço semestral à população para

melhor assumir decisões nesta matéria. Nada mais havendo a acrescentar, o

Regimento foi colocado à votação e aprovado por unanimidade, com sete votos

favoráveis.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Ponto 8, para Apreciação e Votação de Proposta de Horário

de Atendimento dos Serviços da Junta de Freguesia de AIRÃES, a Senhora

Presidente  em  exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra

Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário a Proposta apresentado pela

Junta de Freguesia de Airães,  tendo dado a palavra  ao Vitor  Vasconcelos,

Presidente da Junta de Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma.

Nada  mais  havendo a  acrescentar,  foi  colocada  à  votação  e  aprovada  por

unanimidade, com sete votos favoráveis.---------------------------------------------------
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--------- Quanto ao Ponto 9, para Apreciação e Votação de Proposta de Norma

de Controlo Interno da Junta de Freguesia de AIRÃES, a Senhora Presidente

em exercício da Assembleia de Freguesia, Joana Alexandra Carvalho Costa,

colocou  à  discussão  do  plenário  a  Proposta  apresentado  pela  Junta  de

Freguesia de Airães, tendo dado a palavra ao Vitor Vasconcelos, Presidente da

Junta  de  Freguesia  de  Airães  para  melhor  explicação  da  mesma.  Aqui  foi

referenciado que este é um documento interno do Executivo, mas, como vem

sendo  prática  desde  dois  mil  e  nove,  considera-se  remeter  para  melhor

avaliação  e  consideração  da  Assembleia  de  Freguesia.  Alertou-se  para

eventuais  alterações  em  dois  mil  e  dezanove,  atendendo  a  eventuais

alterações legais do Serviço Contabilístico das Autarquias. Nada mais havendo

a acrescentar, foi colocada à votação e aprovada por unanimidade, com sete

votos favoráveis.-----------------------------------------------------------------------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  10,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Ratificação do Acordo de Execução de Delegação de Competências entre a

Câmara Municipal de Felgueiras e a Junta de Freguesia de AIRÃES, a Senhora

Presidente  em  exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra

Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário a Proposta apresentado pela

Junta de Freguesia de Airães,  tendo dado a palavra  ao Vitor  Vasconcelos,

Presidente da Junta de Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma.

Aqui  foi  referenciada  a  necessidade  de  ratificação  da  Delegação  de

Competências Municipais na Junta de Freguesia de Airães, até à celebração

de novo Acordo de Execução com o novo Executivo  Municipal.  Nada mais

havendo a acrescentar, foi colocada à votação e aprovada por unanimidade,

com sete votos favoráveis.----------------------------------------------------------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  11,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Regulamento  de  Licenciamento  de  atividades  diversas  da  freguesia  de

AIRÃES,  a  Senhora  Presidente  em exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,

Joana Alexandra Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário a Proposta

apresentado pela Junta de Freguesia de Airães, tendo dado a palavra ao Vitor

Vasconcelos,  Presidente  da  Junta  de  Freguesia  de  Airães  para  melhor
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explicação  da  mesma.  Aqui  foi  referenciado  que,  em  relação  a  anterior

Regulamento, verificou-se a alteração do Pedido de Licenciamento de Ruído,

uma  vez  que,  na  prática,  e  perante  a  confusão  legal,  a  competência  e

responsabilidade é municipal. Nada mais havendo a acrescentar, foi colocada à

votação e aprovada por unanimidade, com sete votos favoráveis.-------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  12,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Regulamento para Atribuição de Apoio Alimentar,  a Senhora Presidente em

exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,

colocou  à  discussão  do  plenário  a  Proposta  apresentado  pela  Junta  de

Freguesia de Airães, tendo dado a palavra ao Vitor Vasconcelos, Presidente da

Junta de Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma. Salientou-se

a necessidade de estabelecer regras no apoio alimentar e social a agregados

familiares  locais,  tendo-se  referenciado  o  Protocolo  com  a  ADIB  e  a

cooperação com a Equipa Sócio-Caritativa  da Paróquia  de Santa  Maria  de

Airães para melhor identificação e distribuição, ao longo do ano, de alimentos

por pessoas necessitadas. Nada mais havendo a acrescentar, foi colocada à

votação e aprovada por unanimidade, com sete votos favoráveis.-------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  13,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Regulamento da Componente de Apoio à Família - Prolongamento de Horários

no Centro Escolar de AIRÃES – 1º Ciclo, a Senhora Presidente em exercício

da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,  colocou  à

discussão do plenário  a  Proposta  apresentado pela  Junta  de Freguesia  de

Airães, tendo dado a palavra ao Vitor Vasconcelos, Presidente da Junta de

Freguesia de Airães para melhor  explicação da mesma.  Salvaguardou-se a

aprovação do anterior  Órgão Deliberativo,  para  efeitos  de Protocolo  com o

Agrupamento  de  Escolas  de  Airães,  com  efeitos  no  início  do  Ano  Letivo

2017/2018, sendo necessária nova ratificação da Assembleia de Freguesia de

Airães, perante a sua nova constituição. Nada mais havendo a acrescentar, foi

colocada à votação e aprovada por unanimidade, com sete votos favoráveis.----
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---------  Quanto  ao  Ponto  14,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Regulamento do Concurso de Ideias de  AIRÃES, a Senhora Presidente em

exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,

colocou  à  discussão  do  plenário  a  Proposta  apresentado  pela  Junta  de

Freguesia de Airães, tendo dado a palavra ao Vitor Vasconcelos, Presidente da

Junta de Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma. Solicitou a

palavra a Engª Lídia de Fátima Teixeira Duarte, apresentando como contributo

a  extensão  e  abertura  deste  regulamento  a  eventuais  parcerias,

nomeadamente a empresas, valorizando as Ideias a apresentar, estimulando

sinergias de empatia,  com eventual  apadrinhamento  de instituições.  O Arqº

Pedro  Jorge  Barbosa  Carvalho  concordou  com  a  intervenção  anterior,

salientando  a  necessidade  de  afinação  de  pormenores  para  melhor

estimulação  da  participação.  Vitor  Vasconcelos,  Presidente  da  Junta  de

Freguesia  de Airães,  concordou com as observações apontadas e assumiu

procurar corrigir pormenores. Nada mais havendo a acrescentar, foi colocada à

votação e aprovada por unanimidade, com sete votos favoráveis.-------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  15,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Regulamento de Apoio ao Associativismo da Freguesia de AIRÃES, a Senhora

Presidente  em  exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra

Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário a Proposta apresentado pela

Junta de Freguesia de Airães,  tendo dado a palavra  ao Vitor  Vasconcelos,

Presidente da Junta de Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma.

Após  esclarecimento  e  nada  mais  havendo  a  acrescentar,  foi  colocada  à

votação e aprovada por unanimidade, com sete votos favoráveis.-------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  16,  para  Apreciação  e  votação  de  proposta  de

Regulamento  de  Utilização  do  Campo  de  Futebol  de  AIRÃES,  a  Senhora

Presidente  em  exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra

Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário a Proposta apresentado pela

Junta de Freguesia de Airães,  tendo dado a palavra  ao Vitor  Vasconcelos,

Presidente da Junta de Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma.

Foi dada autorização ao Secretário da Junta de Freguesia de Airães, Pedro
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César Sousa da Silva, para colocar uma pequena dúvida sobre a premência de

um pormenor  do  Regulamento,  relativamente  ao  Artigo  Quinto,  no  que  diz

respeito  à  Utilização  Eventual/Pontual.  Ficou  o  compromisso  de,  na  feliz

eventualidade de colocação de piso sintético, se esclarecer melhor este aspeto

do Regulamento. Nada mais havendo a acrescentar, foi colocada à votação e

aprovada por unanimidade, com sete votos favoráveis.---------------------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  17,  para  Apreciação  e  votação  de  proposta  de

Regulamento de Utilização da Carrinha, a Senhora Presidente em exercício da

Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,  colocou  à

discussão do plenário  a  Proposta  apresentado pela  Junta  de Freguesia  de

Airães, tendo dado a palavra ao Vitor Vasconcelos, Presidente da Junta de

Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma. Após esclarecimento e

nada  mais  havendo  a  acrescentar,  foi  colocada  à  votação  e  aprovada  por

unanimidade, com sete votos favoráveis.---------------------------------------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  18,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Regulamento do Cemitério de AIRÃES, a Senhora Presidente em exercício da

Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,  colocou  à

discussão do plenário  a  Proposta  apresentado pela  Junta  de Freguesia  de

Airães, tendo dado a palavra ao Vitor Vasconcelos, Presidente da Junta de

Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma. Salientou-se, apenas,

a  alteração  do  Horário  de  Funcionamento  (“O Cemitério  funciona  todos  os

dias”),  tendo-se  colocado  ao  Plenário  a  dificuldade  de  criar  condições  de

abertura e encerramento daquele recinto. Após discussão, entendeu-se manter

o espaço permanentemente aberto, evitando-se constrangimentos de entrada,

salvo  eventual  necessidade  de  reforço  de  medidas  de  segurança.  Após

esclarecimento e nada mais havendo a acrescentar, foi colocada à votação e

aprovada por unanimidade, com sete votos favoráveis.---------------------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  19,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Regulamento das Medalhas Honoríficas da Freguesia de AIRÃES, a Senhora

Presidente  em  exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra
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Carvalho Costa, colocou à discussão do plenário a Proposta apresentado pela

Junta de Freguesia de Airães,  tendo dado a palavra  ao Vitor  Vasconcelos,

Presidente da Junta de Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma.

Por sugestão de Idalina da Assunção Ribeiro da Silva, seria de ponderar a

realização de futuras Galas noutro espaço, nomeadamente na Igreja Românica

de  Santa  Maria  de  Airães,  Monumento  Nacional.  O  Regulamento  foi,

posteriormente,  colocado à votação e aprovada por  unanimidade,  com sete

votos favoráveis.-----------------------------------------------------------------------------------

---------  Quanto  ao  Ponto  20,  para  Apreciação  e  Votação  de  Proposta  de

Agenda  21  Local  de  AIRÃES,  a  Senhora  Presidente  em  exercício  da

Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,  colocou  à

discussão do plenário  a  Proposta  apresentado pela  Junta  de Freguesia  de

Airães, tendo dado a palavra ao Vitor Vasconcelos, Presidente da Junta de

Freguesia de Airães para melhor explicação da mesma. Foi apresentado um

pedido de desculpas à Assembleia de Freguesia pela ausência de correção de

datas do Documento apresentado, com o compromisso de alterações e nova

submissão  do  Plenário  Após  esclarecimento  e  nada  mais  havendo  a

acrescentar,  foi  colocada à votação e aprovada por unanimidade, com sete

votos favoráveis.-----------------------------------------------------------------------------------

---------  Seguiu-se  o  Ponto  21  da  Ordem  do  Dia,  sendo  questionado  pela

Senhora  Presidente  em  exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana

Alexandra Carvalho Costa, a existência de outros assuntos do interesse da

Freguesia. Neste período foi novamente avaliada a imperiosidade de aposta

local no reforço da rede de Saneamento Básico e na necessidade de afirmação

dos Bordados e na “Casa do Risco”. Ficou o desafio de próxima Sessão da

Assembleia de Freguesia ser realizada naquele espaço, com possibilidade de

visita às obras de remodelação. Finalmente, Vitor Vasconcelos considerou a

importância  da  representatividade  da  Freguesia  de  Airães  no  próximo

Congresso  da  ANAFRE,  tendo  sido  articulada  a  representatividade  da

Assembleia  de  Freguesia  de  Airães,  com  o  Presidente  da  Assembleia  de

Freguesia  de  Airães,  Dr.  Carlos  Alberto  Guimarães,  nos  membros   Joana
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Alexandra Carvalho Costa e Engª Lídia de Fátima Teixeira Duarte. Com votos

de  Boas  Festas  de  Fim-de-Ano,  foi,  finalmente,  elogiada  a  postura  da

Presidente  em  exercício  da  Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra

Carvalho Costa.------------------------------------------------------------------------------------

---------  E  nada  mais  havendo  a  tratar-se,  a  Presidente  em  exercício  da

Assembleia  de  Freguesia,  Joana  Alexandra  Carvalho  Costa,  deu  como

encerrada esta  reunião da Assembleia  de  Freguesia  de Airães,  pelas  vinte

horas,  sendo lavrada  a  presente  ata  que,  depois  de  lida  e  aprovada,  será

assinada pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia.----------------------------

--------- E eu, Eurico Martinho Moreira Lemos, que secretariei, a subscrevi.-------
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VOTO DE LOUVOR

Rui Pinto

O nosso  conterrâneo,  Rui  Pinto,  voltou  a  assumir  especial  relevo  e  destaque

nacional, em provas da Federação Portuguesa de Atletismo, com mais uma conquista de

Títulos Nacionais de Atletismo, sagrando-se  Campeão Nacional de Cross Curto/2018,

no passado dia 24 de fevereiro, na Pista da Aldeia das Açoteias, em Albufeira, e  Vice-

Campeão Nacional de Cross Longo/2018, no passado dia 18 de março, em Monforte.

Simultaneamente, na primeira prova, contribuiu decisivamente para mais um título

coletivo  do  seu  clube,  o  Sport  Lisboa  e  Benfica,  e  a  obtenção  dum  inigualável

hexacampeonato nesta Prova!

Destaque, ainda, para o facto de ter sido o melhor português em recente Europeu

de Corta-Mato e de ter igualado o feito do nosso Campeão Olímpico Carlos Lopes, ao

vencer pela terceira vez a S. Silvestre da Amadora.

Pelos factos apontados, a  Assembleia de Freguesia de AIRÃES e a  Junta de

Freguesia de AIRÃES enaltecem formalmente, através deste Voto de Louvor, mais uma

página  do  promissor  percurso  atlético  deste  jovem  felgueirense,  como  estímulo

institucional  à participação na prova da Maratona,  nos Jogos Olímpicos de 2020,  em

Tóquio!

Que desta decisão se dê conhecimento ao atleta

Assembleia Freguesia de AIRÃES   
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Airães, 7 de abril de 2018

Pel` Assembleia de Freguesia de AIRÃES

________________________________________
(Dr. Carlos Alberto Guimarães)

Pel` Junta de Freguesia de AIRÃES

______________________________________
(Vitor Sebastião Sá Pereira de Vasconcelos)

Assembleia Freguesia de AIRÃES   
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