Junta de Freguesia de São Salvador - Ílhavo

Ata nº 13/2021-2025

Em conformidade com o disposto no número um do artigo 20º da lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 21 horas e
30 minutos, na sede da Associação Gral -Légua, reuniu ordinariamente o Executivo da Junta de
Freguesia de S. Salvador, por convocatória do respetivo Presidente, João Eduardo Bonito Braga.
Nesta reunião, estiveram presentes, além do Presidente já citado, os seguintes membros
do Executivo, Ana Margarida São Marcos Pedreiro Vidal na qualidade de Secretária, João Pedro
Magano Bastião na qualidade de Tesoureiro e Vanessa Marques na qualidade de Vogal. ----------Deu-se início à reunião com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1. Nota de boas-vindas e especial agradecimento pela presença de todos na
presidência aberta, apresentação do Executivo e contexto destas reuniões deslocalizadas.
O Presidente iniciou a sessão dando as boas-vindas ao público e seguidamente
apresentou o seu executivo, bem como as suas funções. Destacou a integração da nova vogal
Vanessa Marques no executivo em substituição ao vogal anteriormente substituído em
Assembleia Extraordinária e suas funções neste executivo salientando a continuidade da boa
prestação e dinâmica dos trabalhos desenvolvidos pelo vogal substituído. Posteriormente, uma
breve explicação do funcionamento, do contexto e da importância das presidências abertas e da
importância da apresentação de algumas problemáticas a resolver e sugestões de todos os
fregueses. ------------------------------------------------------------------------------------------Apresentou os assuntos abordados na sessão anterior de Presidência Aberta realizada
na Associação Srª dos Campos, salientando a sua rápida intervenção/resolução e comunicação
de outros assuntos da responsabilidade da Câmara Municipal.
Ponto 2. Neste ponto, foi dada a palavra à secretária Ana Margarida, tendo esta realizado
um breve resumo de todos os trabalhos desenvolvidos desde o início de funções do executivo
pela Junta de Freguesia de S. Salvador nas áreas da: educação, ação Social, obras e infraestruturas, meio ambiente, associações, feiras, mercados, segurança e cedência de espaços e
eventos a decorrer e futuros. ----------------------------------------------------------------------
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Salientou-se também a importância da participação da comunidade quer na divulgação
de problemáticas quer na participação ativa nas diversas iniciativas e sugestões futuras que
promovam e valorizem a nossa freguesia.----------------------------------------------------------

Ponto 3. O Presidente mencionou alguns projetos já realizados na freguesia e também
os que futuramente serão executados nos diferentes pontos da Freguesia e inclusive no local da
Légua.-----------------------------------------------------------------------------------------------Destacou o trabalho dos recursos humanos da JFSS nesta zona da nossa freguesia
evidenciando a dedicação e cuidado dos mesmos com a zona no que concerne a limpeza e
manutenção de espaços.
Ponto 4. Intervenção do Público-----------------------------------------------------------Neste ponto, a comunidade presente apresentou algumas problemáticas da zona e
posteriormente uma partilha e colocação de questões pelos presentes:

Sra. Cristina – Salientou:
Ponto 1. Necessidade de colocação de uma lomba na Rua Tomé Barros Queirós em virtude
da velocidade excessiva a que se circula na respetiva rua; ---------------------------------------Ponto 2. Pedido de um ecoponto para a mesma rua; --------------------------------------Sr. Vitor – Necessidade de:
Ponto 3. Limpeza do caminho de servidão adjacente à A17; -------------------------------Sra. Sara e Sr. Nina – Observaram:
Ponto 4. Falta de pavimentação no Beco do Camone nas tampas das águas pluviais perto
do nº s 7, 12, 18 e 20;
Sr. José- Destacou:
Ponto 5. Agradecimento e elogio à JFSS pela organização do evento da Mostra dos
Folares;
Ponto 6. Falta de luz na parte lateral da sede do GRAL;
Ponto 7. Sugeriu que a lomba em frente à escola não fosse tão acentuada;
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Ponto 8. Observou que poderiam serem marcados 3 lugares de estacionamento em
frente à sede do GRAL.
Sr. Neves Vieira- Observou:
Ponto 9. Elogiou a continuidade das presidências abertas;
Ponto 10. Informou que a sede do GRAL está inserida em propriedade da Paróquia de
Ílhavo e que se irá avançar com intervenção na respetiva sede e que contam com a colaboração
da JFSS;
Ponto 11. Referiu que o parque lateral da Igreja necessita de intervenção pois é este
espaço que as crianças utilizam quando saem da catequese;
Ponto 12. Mostrou vontade de se colocarem placas identificativas dos lugares da
freguesia;
Ponto 13. A necessidade de requalificação do largo da Nossa Senhora da Luz;

João Braga- Referiu que relativamente ao ponto 1 e 2 o presidente comprometeu-se a
comunicar à CMI visto ser da sua competência tal intervenção. Contudo comprometeu-se a
verificar tal situação e melhorar as condições da estrutura por forma a estas serem resolvidas
e portadoras de uma maior segurança. No ponto 3 e 4 o executivo comprometeu-se a dar solução
à problemática com intervenção na mesma zona referida.
Já no ponto 5 o presidente agradeceu o elogio e a promessa na continuidade dos serviços
de melhoramento e manutenção destes espaços e estruturas. Relativamente ao ponto 6 ,7 e 9 o
compromisso de comunicação de tais problemáticas às entidades competentes (E-Redes e
também à CMI). Relativamente aos pontos 9, 10, 11 e 12 o presidente agradeceu o feedback positivo
e uma vontade presente de continuar a colaborar ativamente em todos os pontos expostos.
No final desta sessão de presidência aberta o executivo convidou todos os presentes a
participar na próxima ação – Ílhavo meu amor - limpeza de espaços públicos em prol de um meio
ambiente melhor e limpo e noutras iniciativas integradas neste projeto da JFSS.-----------------

Todos os documentos apreciados e aprovados pelo executivo nesta sessão encontramse disponíveis para consulta em anexo à presente ata.--------------------------------------------3
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião. ---------------------------Para constar e para os devidos efeitos, se lavrou a presente ata assinada pelos membros
do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------

Ílhavo,21 de abril de 2022--------------------------------------------------------------

Presidente:

Secretária:
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