
-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------
------------------------------------------------------Ata nº 17 ------------------------------------------------------
------Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos 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 oito de Abril de dois mil e dezassete.------------
------Período da Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a
atividade da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 2. 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
deputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra aos Srs: António Malhão
e Francisco malhão-------------------------------------------------------------------------------------------------
------Tomou a palavra o Sr. António Malhão para questionar: Qual a situação da Unidade de Saúde
Familiar; para informar do mau estado do pavimento num troço da EN 347 e também para informar
que a paragem do autocarro junto ao “ Cruzeiro” tem problemas de infiltrações. Respondeu o Sr.
Presidente da Junta que sobre a Unidade de Saúde Familiar a obra já se encontra em fase de
construção, sobre a EN 347 já tinha conhecimento e sobre o Abrigo da paragem do autocarro iria
averiguar a situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------Seguidamente tomou a palavra a Sr. Francisco Malhão para fazer considerações sobre a época
de fogos que estamos a atravessar, indicando alguns locais problemáticos e referindo a falta de
limpeza por alguns proprietários.--------------------------------------------------------------------------------
------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. --
------Pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para saber qual a situação da fuga de agua junto à
ponte da Azenha. O Sr. Presidente respondeu que estava identificada a rotura e aguardava a
resolução da mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------
------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e oito de abril de dois mil e dezassete.----------------
------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 e respondeu às
intervenções dos Srs. Deputados.--------------------------------------------------------------------------------
------Usou da palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para questionar: se o salgueiro junto à ponte da
Azenha podia ser cortado; em que ponto estão as obras do Monumento aos Ex.Combatentes, e sobre
os atravessamentos de linhas de agua na Rua do Bairro Novo. O Sr. Presidente da Junta respondeu
que já tinham ordem para cortar o salgueiro que a obra dos Ex.Combatentes estava em fase de
construção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Utilizou a palavra a Sra Deputada Sandra Ferreira para questionar que tipo de obras estavam a
realizar na fonte do Casal do Paço. O Sr. Presidente respondeu que em virtude de ter caído o telhado,
tiveram que refazer o mesmo e realizaram alguns melhoramentos no edifício.---------------------------
------Usaram também da palavra a Sra Deputada Cristina Paixão e Sr. Carlos Ferreira para
agradecerem o apoio e a limpeza efetuada aquando da realização dos festejos no Casal da Neras e
na Ribeira da Mata e todo o apoio logístico prestado.---------------------------------------------------------
------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e vinte 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:


