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ACTA Nº OITO
----------Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e três, pelas vinte horas e 
trinta minutos, na sala de reuniões da Assembleia de Freguesia de Avidos, sita no Largo da 
Igreja, reuniu esta assembleia em sessão ordinária. ------------------------------------------------
----------Foi feita a convocação de todos os elementos componentes dos órgãos autárquicos 
por carta individual, tendo-se verificado a ausência dos membros Senhores Avelino Lemos 
e Alípio Mansilhas, do grupo Junta ao Serviço do Povo de Avidos (JSPA). --------------------
----------Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------

1. Período de antes da Ordem do Dia
2. Ordem do Dia

 Informação do Sr. Presidente do Executivo sobre a actividade desenvolvida.
3. Período depois da Ordem do Dia

----------  O Presidente  da  Assembleia,  após  leitura  da ordem de trabalhos  informou  os 
restantes membros da correspondência recebida, tendo de seguida pedido ao 2º Secretário 
para que este procedesse à leitura da acta da Assembleia anterior. Esta depois de lida foi 
posta à discussão e votação, tendo sido aprovada por seis votos a favor e uma abstenção. ---
-----------Entrando no período da ordem do dia, a Mesa distribuiu a todos os membros da 
Assembleia o documento escrito emitido pelo executivo, onde constavam as informações 
no que concerne à actividade do mesmo (anexo número um que junta e se dá aqui por 
integralmente  reproduzido),  tendo  o  referido  documento  sido  lido  pelo  1º  Secretário 
---------- O senhor Presidente do executivo pediu a palavra, tendo-lhe sido concedida, para 
informar que tinha sido entregue na Junta de Freguesia um abaixo-assinado, por grande 
número de moradores na R. da Tojeda, solicitando a colocação de lombas, a fim de evitar 
excessos de velocidade que têm sido a razão de um grande número de acidentes naquela 
artéria.  Entretanto,  entende  o  executivo  que  como  solução  provisória  irá  ser  colocada 
sinalização no sentido de impedir o trânsito, excepto a moradores, naquela rua. --------------
-----------  O Senhor  Presidente  da  Mesa  informou  estarem abertas  as  inscrições  para  a 
discussão  do  documento  distribuído,  para  o  que  se  inscreveram os  membros  Senhores 
Paulo Silva, Manuel Cunha e Sérgio Sampaio. -----------------------------------------------------
---------- O primeiro inscrito referiu não ser favorável à colocação de lombas, pois a ser 
essa a solução, teria que haver lombas em todas as artérias com casas, para evitar excessos 
de velocidade. Nessa base, e a ser atendida a pretensão, provavelmente seria aberto um 
precedente que originaria a colocação de lombas em todas as ruas da freguesia. -------------- 
----------  O segundo inscrito  referiu  que relativamente  aos documentos  em apreço nada 
tinha a salientar  mas que no tocante  às lombas na R. da Tojeda era da opinião que as 
mesmas não são solução e pelo contrário tinham sido alertados alguns moradores na altura 
da pavimentação da artéria por um técnico municipal de que as mesmas tinham efeitos de 
degradação das moradias ali existentes ---------------------------------------------------------------
-------- O terceiro inscrito lamentou o facto de ser impossível analisar e discutir com clareza 
um documento que é distribuído na altura em que o mesmo vai ser tratado. Solicitou à 
Mesa a possibilidade de o mesmo ser distribuído aos membros da Assembleia, pelo menos 
com três dias de antecedência da Assembleia em que os mesmos vão ser debatidos. ---------
-----------  Em resposta,  o senhor  Presidente  da Mesa comprometeu-se a  proceder  à  sua 
distribuição aos membros da Assembleia de Freguesia dentro desse prazo. --------------------
----------- Não havendo mais inscrições, o Sr. Presidente da mesa da assembleia, passou ao 
ponto seguinte, período depois da ordem do dia, tendo dado a palavra ao público presente 
que colocou algumas  perguntas  e tendo feito  algumas  observações  quanto ao discutido 
nesta assembleia e sobre outros temas. A mesa tomou a devida nota de tudo. ---------------- 
----------- O Sr. Presidente da mesa da assembleia de seguida e antes de terminar a reunião 
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agradeceu  a  todos  os  presentes  pela  forma  como  decorreram  os  trabalhos  dando  por 
encerrada a assembleia pelas vinte e uma horas e vinte e cinco minutos. -----------------------
O PRESIDENTE DA MESA:
O 1.º SECRETÁRIO:
O 2.º SECRETÁRIO:


