Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º 1/2006
Aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas e quinze
minutos,reuniu a Assembleia de Freguesia em Sessão Ordinária com a presença dos todos os
seus membros. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia, também esteve presente com todos os seus elementos.-----------------------Assistiram ainda a esta reunião a Senhora Ivone Ferreira da Silva do Casal da Marinha e os
Senhores Carlos Manuel maio Lourenço do Casal da Coita, Ricardo Jorge Ribeiro Baptista,
António Maria Morgado Baptista, ambos do Casal da Marinha e Carlos Branco e Rui Cabrita de
Santa Catarina.-----------------------------------------------------------------------------------------------A ordem dos trabalhos constante de convocatória é a seguinte:
1.Período antes da Ordem do Dia.
2.Informaçãodo Presidente acerca das actividades para o ano de 2006.
3.Apresentação do plano de Actividades para o ano de 2006.
4.Apresentação do orçamento para o ano de 2006.
5.Apreciação e aprovação do regimento para o quadriénio de 2005-2009.
6.Apreciação do pedido de Autorização para a utilização do meio tempo na actividade do
presidente.
7.Apreciação e aprovação do regulamento da tabela de Taxas e Licenças para o cemitério.
8.Anàlise da situação do lavadouro,cito em Ruas dos Lavadouros,Peso.
9.Outros Assunto.------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão pelo senhor presidente de Assembleia,deu-se de imediato início aos trabalhos
com a leitura da acta anterior,a qual foi aprovada por unanimidade, contudo o Sr. Artur
Fernandes pediu para corrigir-se, no seu seu discurso, colaboração por função fiscalizadora.-----No período de antes da ordem do dia,usou da palavra o senhor António Baptista, perguntou
pelos problemas aqui expostos anteriormente neste Orgão e que se mantém, como é a falta de
sinalização adequada no entroncamento do Casal da Marinha/Estrada e abertura da estrada das
lages, que se está a perder. O Sr. Presidente da Junta respondeu colmatar as falhas
apresentadas.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Artur Fernandes, por não ter sido convocado por lapso para a reunião desta Assembleia de
Freguesia realizada no dia 30 de Dezembro de 2005, o que aconteceu também com os Senhores
Nelson Estrela e Pedro Rocha, fez leitura de uma declaração, que se anexa a esta acta.------------Depois das desculpas apresentadas aos prejudicados, tanto pelo Senhor Presidente da Assembleia
de Freguesia, como pelo Sr, Presidente da Junta de Freguesia, pelo lamentável lapso e porque se
geraram diversas opiniões acerca da sessão de hoje, a qual completaria anterior, ou não e , para
que tudo ficasse claro a partir daqui, foi solicitado pelos Senhores Manuel Isaac primeiro e
depois pelo Sr. Artur Fernandes, a interrupção dos trabalhos.------------------------------------A
mesa aceitou a sugestão e os trabalhos estiveram interrompidos entre as 22 horas e dez minutos e
as 22 horas e trinta minutos.-----------------------------------------------------------------------------Reaberta a Sessão, foi deliberado por unanimidade após votação, dar por nula a Sessão de 30 de
Dezembro de 2005.-----------------------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto nº 2, o Senhor Presidente da Junta, informou os presentes das actividades da
mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta defendeu o Plano de Actividades para 2006 e o Sr. Artur Fernandes
considerou-o mais um plano de intenções do que de trabalhos, ao que o Sr. Presidente
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reafirmou , tudo fazer para cumpri-lo, aceitou ainda a proposta do Sr. Manuel Isaac que se
anexa. O Plano de actividades, após votação obteve os seguintes resultados: votos a favor 6;
votos contra 0 e abstenções 1.-----------------------------------------------------------------------------O ponto nº 4, sobre o orçamento, também para 2006 e após esclarecimentos vários, foi votado e
obtido o seguinte resultado: votos a favor 8; votos contra 0 e abstenções 1.---------------------O
regimento da Assembleia de Freguesia foi aprovado por unanimidade para o quadriénio
2005/2009.--------------------------------------------------------------------------------------------------O meio tempo solicitado para o Sr. Presidente da Junta foi aprovado com 6 votos a favor; 2
abstenções e 1 voto contra.-------------------------------------------------------------------------------O meio tempo solicitado pela Junta para o Secretário foi aprovado com 8 votos a favor e 1
abstenção.----------------------------------------------------------------------------------------------------As novas taxas para o Cemitério, foram aprovadas por unanimidade, entretanto o Sr. Artur
lembrou que há gente que continua a comprar covatos, quando já são proprietários de outros
espaços e o Sr. Nelson Estrela entende que a casa mortuária devia ter aquecimento.----------O
Lavadouro do Peso, foi deliberado ser tratado ser tratado em futura Assembleia a realizar no
Peso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Depósito de Betão, na Mata Porto Mouro, aguarda por máquina potente que o destrua. Foi
aprovado por unanimidade para a Rua Y-94, no Casal da Marinha, um sentido único.-------Igualmente aprovado por unanimidade o nome da Rua Salgueirinha no Casal da Leirião.---------A Assembleia não se opõe à aquisição duma carrinha em 2ª mão, cabine dupla e caixa aberta para
fazer face a trabalhos urgentes, conforme propõe a Junta.---------------------------------------------Por último, nos outros assuntos, usaram da palavra: Manuel Isaac, solicitou aqueduto na Relvas,
junto da casa do Sr. João Ribeiro e lamentou, explicando atraso no pagamento das obras do
Pavilhão de Relvas, ao construtor. Nelson Estrela lembrou falta de estrados na Piscina.-----------Artur Fernandes, perguntou se é legal o transporte das crianças na carrinha da Junta, pretende
espaço no boletim informativo da Junta; Rua Casa da Aula está sem iluminação, Rua dos
Combatentes em mau estado e no Casal da Coita, junto ao Poço necessita de
limpeza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rui, solicitou aquecimento para a Sala da Assembleia. Helena Bernardes, solicitou para a estrada
do Peso/Mestras, limpeza das Valetas, o que a torna perigosa, quando chove por falta de
escoamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------Nelson Carpinteiro, solicitou também para o Peso mais pontos de luz.----------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a presente Sessão encerrada pela 1 hora da madrugada e,
para que conste vai a mesma ser assinada. ----------------------------------------------------------------
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