Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º 2/2005
Aos catorze dias do mês de Junho de dois mil e cinco, pelas vinte e uma horas e trinta minutos,
reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Santa Catarina, na sua sede, com a
presença de todos os seus membros.----------------------------------------------------------------------Por parte da Junta de Freguesia esteve presente todo o executivo.------------------------------------Era a seguinte a ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------Ponto um – Período de antes da ordem do dia;----------------------------------------------------------Ponto dois – Informação do Presidente da Junta de Freguesia acerca das actividades da mesma;-Ponto três – Tabela de taxas para a utilização da piscina no período de 2005/2006;----------------Ponto quatro – Cedência do terreno da antiga Telescola ao Centro Social e Paroquial de Santa
Catarina para construção do lar de idosos;---------------------------------------------------------------Ponto cinco – Outros assuntos.----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia deu início aos trabalhos desta Sessão com a leitura da acta da
reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------De seguida passou ao ponto número um dando a palavra ao Sr. Jorge Rocha, que perguntou
quando viriam as máquinas da Câmara, referindo que as ruas Casal Frade e do Serrado na Mata
estão quase tapadas com caniços. O Sr. Presidente da Junta respondeu que em Julho virão
máquinas para a freguesia, rectro-escavadoras, corta-caniços, etc.------------------------------------O Sr. Helder Nunes, falou da possibilidade de ter o cemitério aberto. Entre os presentes
discutiram-se formas de abrir a passagem às pessoas, sem contudo dar passagem aos carros, o
que o Sr. Presidente da Junta disse que iria considerar, depois de esclarecer que a porta não está
completamente aberta para evitar a utilização indevida ou não autorizada.---------------------------O Presidente da Mesa passou depois ao ponto número dois dando a palavra ao Sr. Presidente da
Junta que deu nota das actividades da Junta desde vinte e dois de Abril último até à presente
data, conforme segue:---------------------------------------------------------------------------------------Inauguração do Miradouro no passado dia vinte e quatro de Abril;-----------------------------------Inauguração do espaço envolvente do coreto do Casal da Coita, assim como do espaço da
Capela no mesmo lugar;------------------------------------------------------------------------------------Colocação do tapete na estrada do Casal do Rio – Quinta da Ferraria – Santa Catarina, Casal do
Bicho – Santa Catarina – Vale Espinheira, Zona Industrial – Granja Nova – Relvas, Casal da
Azenha, Casal da Cruz e Casal da Marinha ; ------------------------------------------------------------Valetas acimentadas no Casal do Bicho, Zona Industrial, Granja Nova, Relvas e Peso;------------A inauguração da piscina no dia quinze de Maio último, que foi um sucesso; -----------------------Limpeza das ruas na urbanização, em Santa Catarina, bem como dos espaços da junta na mesma
urbanização, da rua Principal nas Relvas;-----------------------------------------------------------------A Junta esteve presente no Festival de Folclore nas Relvas e em vários eventos na Freguesia,
nomeadamente na Mata e Casal do Bicho.---------------------------------------------------------------O Sr. Presidente aproveitou ainda para informar esta Assembleia do convite que lhe foi dirigido
pelo Rancho Folclórico Vale Choupinho das Relvas para o acompanhar, em representação da
Freguesia, na viagem à Polónia que terá lugar em Julho próximo. Convite que aceitou.------------Passou-se depois ao ponto três da ordem de trabalhos, em que foi discutida a tabela de taxas de
utilização da piscina e respectivo regulamento simplificado tal como consta do anexo à presente
acta e dela fazendo parte integrante, identificado como anexo número um.. Submetida a votação
foi esta proposta aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------14 de Junho de 2005
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No ponto quatro, foi proposto a discussão a possibilidade de cedência do terreno da antiga
Telescola por parte da Junta de Freguesia ao Centro Social e Paroquial de Santa Catarina, para a
construção de um lar de idosos com 20 camas. O Sr. Cabrita expôs a a posição da Junta
referindo que a cedência ocorrerá sob proposta do Centro Social e Paroquial, mediante
condições a estipular pela Junta.---------------------------------------------------------------------------Seguidamente pronunciaram-se acerca deste assunto quase todos os presentes. O Sr. Diamantino
Coito está de acordo com a cedência. O Srs. António Baldeiras e Jorge Rocha referiram que a
cedência dependerá da proposta que for apresentada. O Sr. Manuel Isaac refere que deverão ser
consideradas outros interesses ou outras propostas para o local. Lídia Forte, discorda da
cedência tal como foi apresentada, referindo que enquanto não houver uma proposta bem
fundamentada não haveria o que discutir. Acrescentou, no entanto, que deverão ser considerados
outros projectos e ideias para o local, até porque se tratará de uma cedência a título gratuito de
património público para um privado. Ficou então acordado que o assunto seria discutido em
futura reunião com base numa proposta mais sólida.----------------------------------------------------Passou-se depois ao ponto cinco da ordem de trabalhos, tendo usado da palavra o Sr.
Diamantino Coito que questionou o Sr. Cabrita acerca das valetas acimentadas se param no Peso
ou se têm continuidade até à Cumeira. Referiu também que o saneamento básico foi feito mas
não funciona.-------------------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, da qual e
para constar lavrei a presente acta, que depois de lida em voz alta irá ser assinada por mim e
pelos restantes membros desta Assembleia aqui presentes.---------------------------------------------Eram zero horas e dez minutos.----------------------------------------------------------------------------
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