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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA DO
PORTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezassete dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte, pelas dezanove horas, procedeuse, por videoconferência, ao abrigo dos nºs 2 e 3 do artigo 3º da Lei nº 1-A/2020 de 19 de março
- “Medidas excecionais e temporárias de resposta a situação epidemiológica provocada pelo
coronavírus SARS-Cov2 e da doença COVID19” -, à segunda sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia presidida por Ana Maria Pimentel Pacheco Torres, verificando-se estarem igualmente
presentes os membros da Assembleia, Carla Maria Gonçalves Pires, António Humberto
Travassos Alves, Joana Pombo Sousa Tavares, Paulo César Lopes da Silva, Inês da Conceição
Mansinho Oliveira e Pedro Sousa Pacheco, como também os membros da Junta de Freguesia,
Eduardo Pereira Cambraia, Marco António Braga Chaves e Ana Cristina Rodrigues
respetivamente Presidente, Secretário e Tesoureira. Os membros da Assembleia, Carlos Manuel
Correia Marques e Tércio Luís Resendes Freitas, ausentes na sessão, apresentaram justificação
atempada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da Ordem do Dia constam os seguintes pontos: ----------------------------------------------------------------Ponto único - Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade da
Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirmada a existência de quórum, a Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão. ------A Presidente da Mesa da Assembleia leu e submeteu a votação a ata da primeira Sessão
Ordinária de vinte e sete de maio de dois mil e vinte, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------------------Foram abertas as inscrições. Inscreveu-se o membro da Assembleia, Joana Pombo Sousa
Tavares, para dar conhecimento a todos os membros da Assembleia da sua preocupação, já
referenciada numa sessão anterior da Assembleia, acerca da problemática das térmitas na
Freguesia de Vila do Porto. Informou que no mês de julho do corrente ano, saiu uma notificação
do Térmitas Açores a dar conhecimento da recolha de uma amostra de um exemplar que foi
capturado na Rua Teófilo Braga, de proveniência desconhecida. No entanto, foi igualmente
tomado conhecimento da presença de infestação por térmita de madeira seca em uma moradia
na Rua dos Oleiros, podendo ser a origem do enxameamento identificado no mês de Julho. O
aparecimento das térmitas já não se resume somente a Santo Antão, Bairro Novo da Lomba,
Rua da Boa Nova e zona do Aeroporto. ----------------------------------------------------------------------------
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Ainda, relativamente ao Relatório de Atividades deste período, o membro da Assembleia Joana
Pombo Sousa Tavares demostrou o seu agrado pela rápida conclusão dos trabalhos do caminho
do Remendo da Vila, em Santana. ----------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------Pela Presidente da Mesa da Assembleia foi lida e dada a conhecer a ordem do dia para a
presente sessão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto único - Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade da
Junta. O Presidente da Junta tomou a palavra para reforçar o que foi mencionado pelo membro
da Assembleia Joana Pombo Sousa Tavares em relação às obras no caminho do Remendo da
Vila e prestar esclarecimentos adicionais, nomeadamente no que concerne à efetivação, por
parte da Junta de Freguesia, da pavimentação parcial em toda a extensão da via, a qual não
estava anteriormente prevista. Informou também que ficou concluída a intervenção na habitação
de um casal de idosos em Valverde que tinha transitado do relatório anterior, e que foi iniciada
uma nova frente de trabalho no mesmo local, visto ser necessário uma intervenção de fundo,
inclusivamente com a pintura de algumas habitações que se encontram degradadas. ---------------O Presidente da Junta de Freguesia informou ainda, que foi realizado pela Junta de Freguesia,
no âmbito da Estratégia Local de Habitação - ELH, um levantamento das situações de carência
habitacional e de recursos habitacionais e que o mesmo foi remetido à Câmara Municipal de Vila
do Porto, entidade responsável pela promoção deste tipo de apoios. O ELH é um documento,
enquadrado na legislação nacional, definidor da estratégia municipal no domínio da habitação,
orientada para a resolução das carências habitacionais, especialmente das pessoas e famílias
que vivem em situações indignas e sem capacidade financeira. --------------------------------------------Foram abertas inscrições. Não existiram inscrições. -----------------------------------------------------------Período de Intervenção do Público: -----------------------------------------------------------------------------Foram abertas as inscrições. Não existiram inscrições por parte do público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão pelas
dezanove horas e trinta minutos. E para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada
pela Mesa da Assembleia e por mim Carla Maria Gonçalves Pires, que a redigi e subscrevo. ------

A Presidente: ____________________________________

A 1ª Secretária: ___________________________________

O 2º Secretário: ___________________________________

