
-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------
------------------------------------------------------Ata nº 16 ------------------------------------------------------
------Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu,
em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, na sede, com a seguinte
ordem de trabalhos, conforme convocatória do Presidente da Assembleia de Freguesia:----------------
------Período de antes da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------
------Ponto 1. Leitura de expediente e intervenções na generalidade----------------------------------------
------Ponto 2. Apreciação e votação da ata de vinte e três dias de dezembro de dois mil e dezasseis.--
------Período da Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a
atividade da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2016;----------
------Ponto 3. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei.------------------------------
------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a presença de todos os
Srs deputados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra aos Sr: Acácio Ferreira, -
------O Sr. Acácio Ferreira usou da palavra para agradecer a colocação do espelho à saída da rua
onde mora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. --
------Pediu a palavra a Sra. Deputada Cristina Paixão para agradecer a colocação de um espelho no
Casal das Neras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e três de abril de dois mil e dezasseis.----------------
------Foi votada e aprovado por unanimidade a aceitação e inclusão de uma Proposta Toponímica a
ser discutida no Ponto 3 da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------
------Entrou-se no Período da Ordem do Dia com a apreciação da informação escrita sobre a
atividade da autarquia.---------------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Presidente da Junta destacou algumas ações que achou mais relevantes havendo
intervenções dos Srs. Deputados.--------------------------------------------------------------------------------
------Pediu a palavra o Sr Deputado Luís Filipe para questionar: Sobre a ampliação do cemitério,
qual o ponto de obra, se chegou a acordo com todos os proprietários e qual é a situação do muro da
Painça. Respondeu o Sr Presidente da junta que falta apenas rebocar o muro do cemitério, em
relação aos proprietários todas as situações foram resolvidas exceto o portão que terá de ser fechado,
sobre o muro da Painça a informação que tem é que a situação está referenciada para ser resolvida.
------Apreciou-se os documentos de prestação de contas do ano de 2016 com intervenção do Sr.
Tesoureiro da Junta que fez uma breve apresentação com explicação sucinta dos documentos com
um total de recebimentos de sessenta mil oitocentos e sete euros e oitenta cêntimos e pagamentos de
igual valor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Foi dada a palavra ao Sr Deputado Luís Filipe para questionar sobre a renda do posto médico
ao que lhe foi respondido que até ao momento a ARS do Centro continua a pagar mensalmente a
renda do referido edifício.-----------------------------------------------------------------------------------------
------Postos à votação, os documentos foram aprovados por maioria com três abstenções, uma da
bancada do PSD, duas do CDU e seis votos favoráveis da bancada do PS.--------------------------------
------No ponto três apreciou-se a Proposta toponímica que se transcreve:---------------------------------

Proposta toponímica

Considerando o conjunto de atribuições e competências legais da Junta de Freguesia e tendo
em conta o sentido etimológico do termo “toponímia”, que nos permite verificar que a designação
dos lugares ou vias de comunicação estão, também, intimamente associados aos valores culturais
das populações e da sua memória.



Considerando que, a toponímia representa um eficiente sistema de referenciação geográfica
que o homem necessita e que utiliza para localizar as atividades e eventos no território.

Tendo os residentes na rua, atualmente, designada “Canto 13 de Maio”, no lugar de Painça,
manifestado a esta autarquia a sua insatisfação, pela não correspondência do topónimo desta rua
com o seu espírito cívico, propõe esta Junta, com a anuência dos mesmos residentes, a alteração do
topónimo para “Beco do Alfaiate”, em homenagem e reconhecimento pelo valor carismático, do Sr.
Gandarez recentemente falecido, que ali residia e, como “Alfaiate”, era por todos reconhecido.

Interveio da parte do Executivo o Sr Presidente da junta para defender a proposta e esclarecer as
razões da mesma, não sofrendo qualquer reparo por parte da Assembleia. -------------------------------
------Após a intervenção foi votada e aprovada por unanimidade a referida Proposta.-------------------
------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e uma horas e vinte cinco minutos, foi declarada
encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, que na próxima sessão, no fim aprovada, será
assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários. -------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa:

------O Primeiro Secretário:

------O Segundo Secretário:


