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-------- Aos vinte e cinco dias do mês de Junho, do ano dois mil e vinte e um, pelas vinte e duas

horas, na Sala de Reuniões da Junta de Freguesia, em Torre realizou-se uma Sessão Ordinária da

Assembleia de Freguesia de Torre e Vila Mou, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------

-------- Ponto 01: Leitura e aprovação da acta da sessão anterior;-------------------------------------------

-------- Ponto 02: Período antes da ordem do dia;--------------------------------------------------------------

-------- Ponto 03: Informação escrita do Presidente da Junta e situação financeira; ----------------------

-------- Ponto 04: Intervenção do público; ----------------------------------------------------------------------

-------- Verificando-se a existência de quórum, apesar da ausência do membro Carla Brito, tendo o

mesmo  apresentado  justificação  de  falta,  por  motivos  profissionais,  o  Presidente  da  Mesa  da

Assembleia deu início aos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------

-------- No ponto um, foi lida a  acta  da sessão ordinária  anterior  e,  não se registando qualquer

intervenção, foi submetida a votação e aprovada por unanimidade.---------------------------------------

–------- Aberto um período antes da ordem do dia, inscreveram-se os membros: Tiago Rocha, Marta

Magalhães e Fernanda Araújo. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- O membro  Tiago  Rocha  alertou  o  executivo  para  o  constante  vazamento  de  água  num

determinado troço da Rua da Senhora do Corporal, apelando à célere resolução do problema. Em

seguida questionou sobre os prazos para a reparação do pavimento nas ruas intervencionadas para

obras de saneamento, referindo a existência de diversas queixas da população, nomeadamente danos

materiais  em  veículos  automóveis.  No  seguimento,  o  membro  Marta  Magalhães  solicitou  ao

executivo uma intervenção de limpeza na praia da Cal, devido ao mau estado de conservação da

mesma. Por sua vez, o membro Fernanda Afonso apelou ao executivo para a limpeza da vegetação

arbórea da via publica, destacando os problemas de segurança que a falta de iluminação em algumas

zonas poderá causar. Por fim, ambos os membros Fernanda Afonso e Tiago Rocha questionaram

sobre as diligências efectuadas pelo executivo sobre a campanha de vacinação dos idosos, alegando

haverem idosos que falharam a vacinação por falta de informação.----------------------------------------

-------- Em resposta ao membro Tiago Rocha, o Presidente da Junta afirmou que qualquer cidadão

pode efectuar uma denuncia às Águas do Alto Minho (ADAM) através da aplicação móvel, ou linha

telefónica  de  avarias.  Contudo,  garantiu  que  o  executivo  iria  reportar  a  situação  à  entidade

competente.  Quanto aos impactos negativos no quotidiano dos residentes de Torre e Vila Mou,

causado pelas obras de saneamento, o Presidente da Junta afirmou serem um “mal necessário”, mas

assegurou  que  o  executivo  estava  a  diligenciar  junto  das  entidades  responsáveis  pelas  obras,

designadamente o empreiteiro e a Câmara Municipal, tendo o executivo sido informado que até ao
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fim do mês de Julho as ruas intervencionadas pelas obras de saneamento seriam repavimentadas.

Contudo, ressalvou que a Junta de Freguesia não era dona da obra e que não haveria forma do

executivo garantir que as ruas voltariam a ter a qualidade de pavimento anterior às obras, apesar de

estarem em constante diálogo com o empreiteiro.-------------------------------------------------------------

-------- Em resposta ao membro Marta Magalhães, o Presidente da Junta afirmou que o executivo

não poderia de forma alguma intervir na praia fluvial da Cal, porque essa zona seria alvo de uma

intervenção de conservação das margens do Rio Lima a curto prazo, estando sob forte vigilância das

autoridades competentes.------------------------------------------------------------------------------------------

-------- No seguimento, em resposta ao membro Fernanda Afonso, esclareceu que qualquer cidadão

poderia fazer a denúncia do excesso de vegetação arbórea à empresa E-Redes através da aplicação

móvel,  assim  como  reportar  avarias  na  iluminação  pública,  mas  assegurou  que  o  executivo

reportava situações idênticas com alguma frequência , sendo as mesmas resolvidas com celeridade

por parte quer da E-Redes, quer das operadoras de fibra.----------------------------------------------------

-------- Por fim, quanto às questões levantadas sobre a alegada falta de informação da campanha

nacional de vacinação COVID, o Presidente da Junta esclareceu que o executivo estava a colaborar

com as autoridades de saúde, para facilitar o auto-agendamento. Sugeriu que se qualquer membro

da  assembleia  tivesse  conhecimento  de  algum  idoso  que  tivesse  falhado  a  vacinação  que

informassem ao executivo. Para além disso, lamentou que um projecto de divulgação de listas de

idosos por vacinar não tenha chegado às mãos das autarquias locais por meras burocracias políticas.

-------- No  terceiro  ponto  da  ordem,  o  Presidente  da  Junta  analisou  e  expôs  aos  presentes  a

actividade realizada pelo executivo no último trimestre. Registou-se um saldo de caixa e depósitos à

ordem de 41.918,62€.----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Por fim, no quarto ponto, não se registou qualquer presença de público na assembleia. -------

------- Nada mais havendo a tratar, o  Presidente da Mesa de Assembleia agradeceu a todos pela

presença e deu por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente acta que, depois de lida e achada

conforme, vai ser votada e assinada pelos membros presentes:----------------------------------------------

Torre e Vila Mou, 25 de Junho de 2021.

Presidente da Assembleia.:__________________________________________________________

1º Secretário.:____________________________________________________________________

2º Secretário.:____________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________
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Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________

Vogal.:__________________________________________________________________________
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