Ata número quinze da Assembleia de
Freguesia da União de Freguesias de S.
Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
Aos vinte seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniu, em sessão extraordinária, sob a presidência de Maria
Elisa Pratas Rodrigues, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de S.
Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, que se realizou no Salão Nobre do edifício da
União de Freguesias, em S. Martinho do Bispo, Coimbra, com a seguinte ordem de
trabalhos:
I. Período antes da ordem do dia;
1.1. Leitura e aprovação das atas nº13 e 14;
II. Período da ordem do dia:
2.1. Orçamento Participativo 2016 - Decisão.
Antes do período de antes da ordem do dia, após aberta a sessão pela Presidente da
Mesa da Assembleia (PA), identificou a ausência de Liliana Pratas, Paulo Dias e Pedro
Vicente. A PA colocou as atas número treze e catorze à votação com abdicação de
leitura das mesmas. As mesmas foram aprovadas por unanimidade. O Presidente do
Executivo tomou a palavra, salientando o apoio/participação em alguns eventos
importantes na União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e Ribeira de Frades (UF
SMB e RF): descerramento da placa toponímica da Avenida Jorge Lemos; prova de
bicicleta todo o terreno (BTT) do Clube Cães de Caça (apoio conjunto com a Câmara
Municipal de Coimbra); Clube de Veteranos de Coimbra; Festival de Folclore de
Montessão; participação na receção ao jogador da seleção nacional Éder Lopes,que foi
distinguido com a medalha de ouro da cidade de Coimbra; e no mega torneio de futsal
do Centro Social S. João (com cerca de seiscentos participantes). Realçou ainda as
vitórias recentes das campeãs europeias universitárias de ténis da UF SMB e RF, Ana
Luísa Carvalho e Bárbara Luz Medeiros. Salientou ainda o sexto lugar de trampolim de
Nuno Silvano, outro atleta da UF SMB e RF. Passando para o primeiro ponto do
Período da ordem do dia, Jorge Veloso tomou a palavra infirmando que as coletividades
que apresentaram projetos foram: Sporting Clube Ribeirense, Grupo Regional de
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Danças e Cantares do Mondego e Casa do Povo de S. Martinho do Bispo, como
demonstra o documento distribuído para análise e onde se justifica a aceitação destas
propostas. Alertou que o Executivo pretende criar para o próximo ano uma votação
online, disponível a todos os fregueses. Ricardo da Silva tomou a palavra
cumprimentando toda a Assembleia. Enalteceu todo o apoio, desde sempre, dado por
parte da UF SMB e RF às suas coletividades. Referiu que se revê no Orçamento
Participativo proposto. Concordou com a distribuição pelas três coletividades,
salientando a decisão como racional e ponderada. O Orçamento Participativo foi
colocado à votação sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a
Presidente da Mesa da Assembleia, deu por encerrada a reunião pelas 22:00 h.

Em anexo:
1. Atas nº 13 e nº14
2. Orçamento Participativo 2016
Assinaturas:
Maria Elisa Pratas Rodrigues, Presidente da Assembleia de Freguesia
________________________________________________
Florbela dos Santos Veloso Dias, Primeira Secretária
________________________________________________
Sofia Daniela Roque Marceneiro, Segunda Secretária
________________________________________________
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