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

ATA n.º 6
Aos trinta dias do mês de junho de 2014, pelas vinte e uma horas e quarenta minutos
na sala da Assembleia de Freguesia, sita Rua General Silva Freire, lote C, reuniu a
Assembleia com 19 dos seus membros, conforme lista anexa à presente ata.
Faltaram Isabel Maria Ribeiro da Cruz (PSD), substituído por Olimpia Henriques de
Almeida; José Ricardo de Oliveira da Silva (PS), substituído por Maria Orlanda da
Silva Almeida.

O Sr. Nuno Miguel dos Santos Silva, Presidente da Mesa da Assembleia Freguesia
deu início ao período antes da ordem do dia, dando a palavra ao público presente.
Maria José Norte Carmona – Explicou que não está em nenhum partido e que
gosta de ajudar.
Fez uma exposição do seu percurso e vida profissional.
Falou que está contente com o programa Olivais em Férias e gostou da abertura do
quiosque. Mas quanto ao lixo continuamos mal.
Não havendo mais ninguém inscrito, o sr. Presidente deu a palavra à Srª Cecília
Sales (CDU) – que falou sobre o prazo de entrega das Convocatórias da Assembleia
de Freguesia; das atas das reuniões anteriores; encerramento da Piscina Municipal
(leu uma declaração que fica anexa à presente ata).
Falou ainda das calçadas, ruas, Bairro Alfredo Bensaúde e Resíduos Sólidos.
Fabian Figueiredo (BE) – Solicitou informações se já havia resposta à
Recomendação; falta da srª Presidente da Junta; restruturação da cidade e a tolerância
da oposição.
De seguida foram apresentadas 8 Moções, 1 Recomendação e 1 Saudação.
O Sr. Presidente de Mesa deu a palavra aos membros da Assembleia:
Francisco Nogueira (Olivais c/ todos) - Depois de cumprimentar a mesa apresentou
a moção “Manutenção de Espaços Verdes”.
António Rego (PS) - Partilha a preocupação mas não subscreve a moção.
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Delfino Serras (CDU) – Disse pensar que os espaços verdes são uma posição
política e que não são alterados.
Francisco Nogueira (Olivais c/ todos) – Não entende porque o membro do PS não
subscreve se tem as mesmas preocupações.
Falou sobre os recibos verdes, não mas sim em diretos.
Foi colocada à votação a moção que foi rejeitada com o seguinte resultado.
Abstenção – 0
Contra – 10 (PS)
A favor – 9 (Olivais c/ todos; BE; PSD e CDU)
Gonçalo Gouveia (Olivais c/ todos) – Apresentou a moção sobre “Solidariedade
Social”.
Fabian Figueiredo (BE) - Disse que a moção não tem fundamento e que não é legal.
Francisco Domingues (PSD) - Disse ter sérias dúvidas sobre a legalidade da
proposta.
Gonçalo Maggessi (Olivais c/ todos) – Questiona a legalidade e por isso retira a
moção mas, convida todos os eleitos que quiserem a juntarem-se para escolher uma
Instituição e doarem o valor das Assembleias.
Presidente da Mesa – Pensa que não é ilegal e que poderá ser votada.
Fabian Figueiredo (BE) – Pergunta se esta for aprovada, o que se faz?
Francisco Domingues (PSD) – Disse que nem sequer deve ser votada.
Carlos Lourenço (CDU) – Disse que deve ser votada a sua retirada e nem deve ser
votada.
Presidente da Mesa – Propõe a votação para a sua admissão.
Passou-se de imediato à votação para admissão e foi rejeitada com o seguinte
resultado.
Abstenção – 0
Contra – 17 (PS, CDU, BE e PSD)
A favor – 2 (Olivais c/ todos)
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A moção nº 3 “Reforço da oferta de estacionamento gratuito, junto à Av. De
Berlim”, apresentada pelo Olivais com todos, foi retirada para análise.
A moção nº 4 “Reforço da qualidade e oferta de estacionamento gratuito, junto à AV.
De Berlim” apresentada pelo Olivais com todos.
Francisco Domingues (PSD) – Disse que o PSD genericamente é favor mas propõe
uma alteração.
Delfino Serras (CDU) – Não entende as moções e não sabe se são propostas ou
moções.
A moção 4 foi posta à votação e foi rejeitada com o seguinte resultado.
Abstenção – 4 (BE e CDU)
Contra – 10 (PS)
A favor – 5 (PSD e Olivais c/ todos)
A moção 5 “Pavimentação do espaço em terra batida junto à Loja Dia/Mini Preço da
Av. Cidade de Lourenço Marques, apresentada por Francisco Nogueira (Olivais c/
todos).
Depois de discutida foi a mesma posta à votação sendo rejeitada com o seguinte
resultado.
Abstenção – 0
Contra – 10 (PS)
A favor – 9 (PSD, BE, CDU e Olivais c/ todos)
A moção 6 “Formação de funcionários da JFO em Suporte Básico de Vida e
Desfibrilhação automática externa”, apresentada por Francisco Nogueira (Olivais c/
todos).
Depois de discutida foi a mesma posta à votação, tendo sido aprovada com o
seguinte resultado.
Abstenção – 10 (PS)
Contra – 0
A favor – 9 (BE, CDU, Olivais c/ todos e PSD)
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A moção 7 “Segurança das populações na cidade de Lisboa”, apresentada por Cecilia
Sales (CDU).
Depois de discutida a mesma foi posta à votação, sendo rejeitada com o seguinte
resultado.
Abstenção – 2 (Olivais c/ todos)
Contra – 13 (PS e PSD)
A favor – 4 (BE e CDU)
A Saudação “Arraiais populares dos Olivais”, apresentada por Francisco
Domingues (PSD), foi aprovada por unanimidade.
A Recomendação “Parque Infantil da Rua 1º Cabo José Martins Silvestre”,
apresentada por Francisco Domingues (PSD), foi aprovada com o seguinte
resultado.
Abstenção – 10 (PS)
Contra – 0
A favor – 9 (PSD, BE, CDU e Olivais c/ todos)
Eram 23h50m quando foi proposto o prolongamento da Assembleia de Freguesia por
30 minutos, o que foi aprovado por unanimidade.
De seguida entrou-se na Ordem de trabalhos com o Ponto único “Informação Escrita
da Presidente”.
O sr. Hugo Gaspar representante legal da Srª Presidente apresentou o documento e
ficou ao dispor dos membros para qualquer esclarecimento.
Depois de discutido e de terem sido dados os devidos esclarecimentos e não havendo
mais nada a tratar foi encerrada a sessão às 01h00m.
O Presidente da Mesa:
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2.ª Secretária:

