Assembleia de Freguesia de Olivais
Rua General Silva Freire, lote C – 1849 – 029 Lisboa – Telf: 218540690 * FAX: 218520687

ATA nº 12

Aos sete dias do mês de maio de 2015, pelas 21:00, reuniu em sessão extraordinária a
Assembleia de Freguesia de Olivais, concelho de Lisboa, no edifício Sede da Junta de Freguesia
de Olivais, com 19 membros presentes, conforme lista anexa.
Faltaram justificadamente os seguintes membros da Assembleia, substituídos da seguinte
forma:
- João Pedro Costa (PS) substituído por Nuno Miguel Monteiro;
- Fernando Perfeito (PS) substituído por Vasco Tavares;
- Honorato Moura (PS) substituído por Carlos Carvalho;
- António Rego (PS) substituído por Isaac Bilreiro;
- Gonçalo Maggessi (MOCT) substituído por Sandra Subtil;
- Delfino Serras (CDU) substituído por Nuno Pereira.
Da convocatória enviada para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º. 14.º do Decreto-Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, constou a seguinte Ordem de Trabalhos:
1- Informação escrita da Presidente.

Estando ausente o secretário da Mesa, Honorato Moura, o Presidente da Mesa propôs a sua
substituição para a presente sessão pela eleita Virgínia Costa (PS).

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Aberto período antes da ordem do dia, inscreveram-se quatro membros do público, tendo usado
da palavra, nos termos do art.º 37.º do Regimento:
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- Margarida Marcelino, que falou sobre a circulação rodoviária nas artérias em torno do centro
comercial;
- Maria José Carmona, que falou sobre os autocarros de ligação ao centro da cidade, e sobre a
presença de pessoas junto das instalações do refood;
- Maria Paula Pessanha, que falou sobre festividades na Bedeteca que causam muito ruído, e
sobre os autocarros de ligação ao centro da cidade;
- Maria Natália Mamede, que falou sobre a circulação rodoviária na Rua Cidade de Bissau e
sobre a sua perceção de existir abandono na freguesia, designadamente buracos nos passeios;
- Cecília Sales, do PCP, que falou sobre trânsito nos Olivais e sobre o pouco tempo de
antecedência com que a Informação Escrita da Presidente chega aos membros da Assembleia
de Freguesia;

De seguida, nos termos art.º 28.º do Regimento, foram apreciadas:
Recomendação n.º 1 “Colocação de um corrimão, nas escadarias existentes junto ao n.º 13 da
Rua de Matola”
Foi apresentada pelos eleitos do PSD.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

19

Recomendação n.º 2 “Requalificação do espaço público nas Ruas Dr. José Saraiva e Cottinelli
Telmo”, apresentada pelos eleitos do PCP
Foi lida pelo Presidente da Mesa.
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Passou-se à votação, tendo sido Rejeitada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

10 (PS)

9 (PCP, PSD, MOCT, BE)

Recomendação n.º 3 “Limpeza dos passeios depois de pinturas murais na Rua Capitão Santiago
de Carvalho”, apresentada pelos eleitos do PCP
Foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

19

Moção n.º 4 “OCEANÁRIO DE LISBOA”, apresentada pelos eleitos do PCP
Foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

3 (PSD)

16 (PCP, PS, MOCT, BE)

Moção n.º 5 “DEGRADAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA FREGUESIA”, apresentada pelos
eleitos do PCP
Foi lida pelo Presidente da Mesa.
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Eleito Carlos (PCP), reforçou o texto da moção.
Passou-se à votação, tendo sido Rejeitada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

10 (PS)

9 (PCP, PSD, MOCT, BE)

Moção n.º 6 “PASSADEIRAS COM TINTA TÊM OUTRA PINTA...”, apresentada pelos eleitos do
PCP
Foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

19

Moção n.º 7 “Remoção de objetos deixados depois de obras realizadas na via pública”,
apresentada pelos eleitos do PCP
Foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

19

Assembleia de Freguesia de Olivais
Rua General Silva Freire, lote C – 1849 – 029 Lisboa – Telf: 218540690 * FAX: 218520687

Requerimento n.º 8 “OBRAS NA AVENIDA DE BERLIM”, apresentada pelos eleitos do PCP
Foi lido pelo Presidente da Mesa.
O vogal da Junta de Freguesia, José Ricardo Silva apresentou as respostas por si tidas como
pertinentes.
Moção n.º 9 “Disponibilização de consulta de Nutrição”, apresentada pelos eleitos do MOCT
Foi lida pelo Presidente da Mesa.

O eleito António Felizardo (PS) solicitou a alteração de “moção” para “recomendação” por
entender que dessa maneira poderia obter melhor resultado e a votação positiva dos eleitos
do PS. O eleito Francisco Nogueira (MOCT) disse que a substância prevalecia sobre a forma e
não alterava nada.

Passou-se à votação, tendo sido Rejeitada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

10 (PS)

9 (MOCT, PSD, PCP, BE)
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Moção n.º 10 “Debate público sobre o calcetamento de via pública”, apresentada pelos
eleitos do MOCT
Foi lida pelo Presidente da Mesa.
Passou-se à votação, tendo sido Aprovada, de acordo com:
Abstenções

Contra

Favor

0

0

19

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
De seguida, passou-se à Ordem do Dia.
1- Informação escrita da Presidente

Face à ausência da Presidente da Junta de Freguesia, os membros do executivo da Junta de
Freguesia presentes apresentaram a Informação Escrita no que aos seus pelouros respeita,
tendo usado da palavra os vogais José Ricardo Silva, Cátia Rosas, Duarte Carreira e Anabela Silva.

Solicitaram esclarecimentos os seguintes membros da Assembleia:
Fabian Figueiredo (BE), sobre necessidade de maior tempo de antecedência face à Assembleia
do envio da Informação Escrita, sobre a execução das anteriores recomendações aprovadas,
como a do software livre, dos percursos acessíveis, da transmissão da Assembleia de Freguesia
em streaming e Orçamento Participativo. Mais expressou a sua preocupação sobre o acesso dos
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munícipes à Piscina, uma vez que, em resposta a reclamação de um cidadão, os responsáveis
desta terão afirmado não serem uma “instituição de caridade”.
Carlos Barbosa (PCP), sobre fechadura do portão da Escola, pintura das lombas e sobre o atraso
da entrega do Jornal Olivais.
Sandra Subtil (MOCT), sobre a manutenção dos parques infantis, sobre o atraso da entrega do
Jornal Olivais, sobre as Atividades de Enriquecimento Curricular, sobre as consultas de saúde e
regime de isenção de taxas no acesso e articulação osteopatia e fisioterapia, e sobre a execução
de parede de escalada exterior na sequência de aprovação no Orçamento Participativo do
município de Lisboa.
Francisco Domingues (PSD), sobre necessidade de maior tempo de antecedência face à
Assembleia do envio da Informação Escrita, execução de recomendação aprovada por
unanimidade para a Rua Barrilaro Ruas, sobre execução de moção para atribuição de nome de
bombeiro voluntário da freguesia falecido há cinco anos no cumprimento do seu dever e sobre
os custos e procedimentos para pintura do trajeto do transporte Olivais porta a porta.
Nuno Pereira (PCP), sobre o desinvestimento na biblioteca, quantos títulos foram adquiridos,
sobre o número de avençados da Junta de Freguesia e quais os custos dos outdoors.
Prestaram esclarecimentos os vogais da JF, Duarte Carreira e Anabela Silva.
Face ao adiantado da hora, o Presidente da Mesa propôs a prorrogação dos trabalhos por mais
30 minutos, até às 00:30. Submetida a votação, foi a proposta aprovada por unanimidade.
Prestou ainda esclarecimentos o vogal da JF José Ricardo Silva.
Solicitaram esclarecimentos adicionais sobre as respostas Francisco Nogueira (MOCT) e Carlos
Barbosa (PCP).
Prestaram esclarecimentos adicionais os vogais da JF, José Ricardo Silva, Duarte Carreira e
Anabela Silva.
Fazem parte integrante desta ata as moções recomendações e requerimento apresentados, que
se anexam.
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Os trabalhos desta Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia foram encerrados às 00:20,
tendo sido elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente e Secretários da Mesa
da Assembleia.

O Presidente:

1ª Secretária:

2ª Secretária:

