Assembleia de Freguesia de União das Freguesias de Parreira e
Chouto

Ata 2021/3

Reunião Ordinária de 20 de setembro de 2021
Local de realização Sede da Junta de Freguesia de Parreira
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Assembleia de Freguesia de União das Freguesias de Parreira e
Chouto
Aos vinte do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu pelas Dezoito
horas e trinta minutos, em sessão Ordinária, a Assembleia de Autarquia de União das
Freguesias de Parreira e Chouto, na Sede da Junta de Freguesia de Parreira, presidida
pelo Presidente da Assembleia, Mário Rui Pereira Bento, com as presenças dos
membros Presidente da Assembleia Mário Rui Pereira Bento, Membro da Assembleia
Ana Rita da Costa Santos, Membro da Assembleia João Gabriel Garcias Rodrigues,
Membro da Assembleia Nuno Filipe Henriques Oliveira, Membro da Assembleia Marta
Isabel de Jesus Silva, Membro da Assembleia Jorge Manuel António Ferreira , e faltas
dos membros Membro da Assembleia Cidália Maria Oliveira Carvalho, Membro da
Assembleia Rogério José da Silva Rosa, Membro da Assembleia Manuel Lopes Varela,
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:
Não houve inscrições.
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos membros
do Assembleia;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos
assuntos dela constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Aprovação da Ata da Reunião Anterior - A ata da reunião anterior foi aprovada por
unanimidade.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Aprovação de Contrato Interadministrativo para Transportes Escolares - O
Senhor Presidente apresentou o Contrato Interadministrativo para Transportes
Escolares em que estão previstos cerca de cinquenta e três mil e quinhentos euros
para a realização dos mesmos, no entanto, segundo o Senhor Presidente Bruno
Oliveira raramente se chega a este valor.
O Contrato Interadministrativo para Transportes Escolares foi aprovado por
unanimidade.
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(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Terceira Revisão Orçamental - Houve necessidade de retificar o orçamento, na
medida em que, está prevista a compra do terreno onde está instalado o Parque
Infantil na Murta-Marianos.
O valor aprovado pela União das Freguesias de Parreira e Chouto e pelo proprietário
é de três mil euros.
O Senhor Presidente refere que pretendem colocar neste espaço uma caixa
multibanco. Contudo, para ser colocada a mesma o terreno terá de estar em nome da
União das Freguesias de Parreira e Chouto.
A Terceira Revisão Orçamental foi aprovada por unanimidade.
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Outros Assuntos - Para finalizar e como se trata da última reunião deste mandato, o
Senhor Presidente Bruno Oliveira agradeceu a todos os presentes por terem sido
quatro anos muito produtivos, no que respeita, às reuniões.
Segundo, ele fomos a única Freguesia em que não houveram votações contra,
tivemos sempre todos os pontos de cada reunião aprovados por unanimidade.
Agradeceu ainda ao Senhor João Garcias por ter sido uma pessoa exemplar, durante
estes quatro anos, , o que não aconteceu no primeiro mandato.
O Presidente da Assembleia Mário Rui também agradeceu a todos os presentes por
estes quatro anos e por termos tido muita afluência nas reuniões.
No entanto refere que é uma pena ninguém da Freguesia ter assistido a nenhuma
reunião, visto as mesmas serem abertas ao público/população da Freguesia.
O Senhor João Garcias agradece ao senhor Presidente por estes quatro anos que
também considera muito produtivos, pois, é a última reunião como membro de um
partido, para ele a política termina neste momento.
Agradece, também, pelo facto de considerar que o Senhor Presidente esteve muito
bem durante este mandato e refere que muitas vezes era ele o principal interveniente
nas reuniões, mas que o Senhor Presidente soube sempre responder e esclarecer às
dúvidas ou perguntas colocadas.
Irá manter-se na área social , por enquanto, e agradece, mais uma vez, pelo que o
Senhor Presidente tem feito junto das associações, contudo, acha que deverá haver
mais oferta nesta área.
Por fim, o Senhor João Garcias lê uma declaração que, segundo ele, foi feita num
momento de inspiração, a qual anexo a esta ata.
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"Caros Amigos:
Na vida, há um tempo para chegar e um tempo para nos despedir:
Quem tem espírito público, não precisa de mandato para servir a comunidade,
continuarei servindo as pessoas na área social, com zelo e respeito para com os mais
velhos, e cuidando dos que mais precisam.
Sempre com dedicação, seriedade, e espero contar com a colaboração da autarquia e
seus membros, como até ao presente.
Esse sempre foi o meu objetivo mesmo na política: melhorar a vida das pessoas.
Tratando-as com respeito, ouvindo-as com acuidade, sendo solidário com todos,
proporcionar-lhes qualidade de vida, em todos estes anos, e tendo a convicção que
ofereci o meu melhor. Estou muito grato pela honra que tive de pertencer a esta
Assembleia presidida pelo Senhor Presidente Mário Rui e Senhor Presidente da Junta
Bruno Oliveira, sempre marcada pelo respeito e pela cordialidade. Com esta
declaração que hoje faço, pela última vez nesta Assembleia, resume-se puramente
para felicitá-los antecipadamente a todos na certeza que a partir de domingo
continuarão a cuidar das nossas populações.
Muito obrigado a todos e a cada um abraço, João Gabriel."
No final da declaração o mesmo foi aplaudido.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Assembleia declarou
encerrada a reunião pelas Dezanove horas e trinta minutos.
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Parreira, 20 de setembro de 2021
Os Membros da Assembleia,
Presidente da Assembleia

_____________________________________________
(Mário Rui Pereira Bento)
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Membro da Assembleia

_____________________________________________
(Ana Rita da Costa Santos)
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