Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º 4/2006
Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do ano dois mil e seis, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, reuniu na sala de Assembleia de Freguesia, a Assembleia de Freguesia em Sessão Ordinária
à qual faltou o Senhor Diamantino Coito,com a seguinte ordem de trabalhos :
1-Período de antes de Ordem do Dia----------------------------------------------------------------------------------------2-Informação do Presidente acerca das actividades da Junta.-------------------------------------------------------3-Outros assuntos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia esteve presente com todos os seus membros.-----------------------------------------------Assistiram ainda a esta reunião o senhor Pedro Nuno Clemente Leal ,residente no Casal das Freiras,
Luís Ivo Peralta,na sede de Freguesia,Rui Miguel Norte Rocha,na Mata de Porto Mouro e ,Luís Vicente
e esposa,residentes em Casal da Azenha.---------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão pelo Senhor Presidente de Assembleia, deu-se de imediato início aos trabalhos com a
leitura da acta anterior.Terminada a leitura, o Senhor Artur Fernandes, usou da palavra, considerando a
acta demasiado sintética,pelo que alvitrou o uso de gravador, no que foi corrobado pelo Senhor Nelson
Carpinteiro.Respondeu o Sr. 1º secretàrio que a qualidade é difícil de se juntar à qantidade.---------------Colocada a acta a votação,foi a mesma aprovada com o voto contra do senhor Artur Fernandes,
justificando-o através de documentos que se junta a esta acta.------------------------------------------------------No período de antes da Ordem do Dia , usaram da palavra:
Luís Vicente, propôs que a rua onde reside passe ser conhecida pelo nome Rua da Azenha. Colocada a
votação a proposta apresentada, foi a mesma aprovada por unânimidade. Solicitou ainda, limpeza das
valetas ,colocação de ponto de luz e alcatroamento da rua .----------------------------------------------------Pedro Leal, informou que com a invernia, cômoro e valetas cimentadas ,desapareceram e que o
aqueduto està praticamente entupido, pelo que teme que as fossas em anéis, sejam destruídas com a
continuação Inverno . Solicitou também outro caixote para o lixo.--------------------------------------------------Luís Ivo, alertou para a existência de quatro sobreiros junto à sua residência que ameaçam caír para a
estrada, o que é um perigo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de Junta,respondeu dizendo ter conhecimento das dificuldades referidas e prometeu ajudar
a ultrapassar as questões.------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de Assembleia, fez referência ao envio da convocatória desta Assembleia paratodas sa
Associações assim como para publicação nos jornais.-----------------------------------------------------------------Artur Fernandes ,apresentou requerimento à mesa, solicitando ,fotocópia de louvor aprovada à EBI,
pela organização da Feira Medieval, na nossa Vila .--------------------------------------------------------------------Sobre o ponto nº 2,o senhor presidente de Junta falou sobre os vinte e cinco anos de vida do Centro
Social que se completam e celebram no próximo dia vinte e quatro. Propôs um voto de louvor ,pelo
bem que a instituição representa e os serviços que assegura para toda a freguesia , o qual foi aprovado
por unânimidade . Solicitou presença de toda a Assembleia ,neste local para reunião sobre o PDM no
próximo dia vinte e sete e lembrou o peditório dos Bombeiros Voluntàrios de Caldas da Rainha que irá
ter lugar na nossa Freguesia a 28 Outubro de 2006 , assim como a colaboração de todos os presentes
como é habitual .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto aos trabalhos efectuados pela Junta nos últimos noventa dias, encontram-se descritos em
documento que se anexa.------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Isaac, lembrou limpeza valetas nos Baixinhose na Mata. --------------------------------------------------Artur Fernandes ,lembrou os cortes de luz que tão frequentes são na nossa Freguesia e os transtornos
que isso provoca ; referiu-se ainda à zona industrial e seu impasse e, finalmente solicitou estàtua ao
Padre Fernando, pelo papel desempenhado na Freguesia. -----------------------------------------------------------Helena Brito, solicitou limpeza da escola primária do Peso. ----------------------------------------------------------Nelson Estrela, informou que na EDP, desconhecem registos de avarias , mas que a luz falta,
frequentemente, falta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto nº 3, usavam da palavra :
Artur Fernandes, informou que na rua da Indía tem esgoto avariado e interrogou para quando um posto
de NET. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Junta ,informou que aguarda projecto para dois pontos de Internet em Santa Catarina ;
Manuel Isaac, criticou a Câmara por ter tido20.000 contos para adquirir o terreno para urbanização e
não ter tido dinheiro para adquirir terreno para zona industrial . ------------------------------------------------------

14 Julho 2006

pag.1

Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º 4/2006
Presentemente não temos zona industrial digna desse nome para instalar indústria, o sector agropecuário e agricultura, estão a zero, salvam a Freguesia as cutelarias, especialmente do IVO, da qual
dependem centenas de lares. Finalmente, teve ainda uma palavra de solidariedade com o senhor Artur
Fernandes, pois também ele considera ter havido excesso de síntese na redacção da acta anterior; Rui
Santos, respondeu dizendo que é Secretário e não jornalista ; Pedro Rocha, candidata-se a um dos dois
pontos de NET a instalar na Associação da Mata. ----------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia perguntou pelo prometido boletim de informação à Freguesia ; ----------------Presidente da Junta respondeu dizendo que ainda não sabe quando isso acontecerá ; ----------------------Nelson Carpinteiro, prometeu deitar mãos à obra juntamente com o Presidente de Junta, dar corpo ao
boletim informativo; perguntou também pelo lavadouro do Peso e sobre situação educativa. --------------Presidente de Junta respondeu que de momento ,só a Escola Primária do Casal da Coita fechou, tendo
os alunos sido transferidos para a Escola do Casal da Marinha; ----------------------------------------------------Nelson Estrela espera que no próximo ano, a Assembleia se dedique a outros assuntos, pois está farto
de ouvir sempre as mesmas coisas: valetas por limpar,caniços por cortar e estradas por reparar. --------Presidente da Junta, por fim faz saber que, por certo iria precisar de uma Assembleia Extraordinária
para aprovação do novo regulamento do cemitério. --------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar,foi a presente sessão encerrada pelas zero horas e cinquenta minutos
e, para que conste se lavrou esta acta que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelos presentes.
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