Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º5/2006
Aos dezasseis dias do mês de Novembro 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
Extrordinària 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-Apreciação e aprovação do Regulamento do cemitério.-------------------------------------------------------------4-Apreciação e aprovação do Regulamento da Tabela Geral de Taxas e licenças . ---------------------------5-Apreciação e aprovação de Candidatura à Universidade Sénior Rainha D. Leonor das Caldas da
Rainha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-Apreciação e aprovação do Orçamento rectificado.-------------------------------------------------------------------7-Apreciação da situção do Posto Público do Correio . ----------------------------------------------------------------8-Outros assuntos . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Manuel Isaac pediu para corrigir onde se lê
“limpeza de valetas nos baixinhos e Mata deve ler-se limpeza de valetas na rua Relógio do Sol na Mata
de Porto Mouro” .Também faltou referir, conforme lembraram os senhores Manuel Isaac e Artur
Fernandes ,a vinda de uma pista de skates de Caldas da Rainha para Santa Catarina e Nelson Estrela
lembrou que havia feito considerações negativas da Zona Industrial ,por pequena e mal localizada,daì
argumentarem ser de facto necessàrio proceder à gravação das sessões para que os assuntos
ventilados se não percam.
Sossegou-os o Senhor Presidente da Junta, dizendo ir estudar hipótese de instalação de computador,
onde na hora se inserirão os temas abordados e debatidos. ---------------------------------------------------------Colocada a acta votação, foi a mesma aprovada com um voto contra e duas abstenções. -----------------Sobre o ponto nº 2, o Senhor Presidente da Junta enumerou as actividades da mesma, conforme
documento anexo, realçando-se peditório dos bombeiros , este ano , rendeu mais seiscentos euros do
que no ano passado. Dr. Vitor Pedro, vai deixar de ser médico em Santa Catarina, a partir de 23
p.f.,pelo que fez oficío a pedir esclarecimentos. Reparação de condutas de àguas fluviais ,só com
anuência ,tomada no local, pelo Senhor Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------Manuel Isaac, perguntou se a estrada do Mato Amarelo vai levar Tout-Venant, para consolidação do
piso. Presidente da Junta ,informou que a estrada irà ser rectificada e depois levarà o Tout -Venant.----Nelson Carpinteiro,mostrou-se preocupado com a saìda do Dr. Vìtor Pedro do posto médico e o
Presidente da Junta informou que, quando a médica saíu, esta foi e está a ser substituída por três
clìnicos, que vêm em dias alternados dar consultas, mas agora com a saìda do médico, não sabe o que
vai acontecer. Manuel Isaac, diz ser-se de facto muito cuidadoso com os médicos, pois estes
consideram-se intocàveis e não deviam e, Artur Fernandes, informou que Santa Catarina tem muita mà
fama em Caldas da Rainha e, por isso os médicos não querem vir para cá.-------------------------------------Sobre o ponto nº 3, depois de vàrios esclarecimentos prestados foi o regulamento do cemitério
aprovado por unânimidade, contudo o senhor Artur Fernandes, apresentou declarações de voto que se
anexa a esta acta.
Quanto ao ponto nº 4, sobre a nova Tabela Geral de Taxas e licenças, o Senhor Artur Fernandes,
considera os aumentos excessivos.Manuel Isaac , defendeu a proposta e foi dizendo que,no futuro, a
abertura de covatos serà com màquinas, finalmente o Sr. Presidente de Junta , informou que os preços
da abertura de covatos é o coveiro que o faz. Colocado o assunto a votação foi o mesmo aprovado
com sete votos a favor e um voto contra de Artur Fernandes, que voltou a apresentar declarações de
voto o que se anexa, como a anterior.--------------------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto nº5, proposta de candidatura à Universidade , foi aprovada por unânimidade . -------------O orçamento rectificado, foi apresentado e defendido pelo Presidente da Junta, o qual esclareceu,
diferentes questões levantadas pelos senhores Artur Fernandes ,Manuel Isaac e Nelson Carpinteiro . --Prestados os esclarecimentos, foi o mesmo aprovado com sete votos a favor e uma abstenção. ---------Sobre os Correios, o Senhor Presidente da Junta, informou estar eminente o seu encerramento e,
propõe-se através da Junta de freguesia assegurar o seu funcionamento. Esta Assembleia lamenta a
posição assumida pelos CTT,mas concorda que seja a Junta a ficar com esses serviços.-------------------No último ponto, usaram da palavra :
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Artur Fernandes, informou que a Rua do Jardim tem silvas; haver no Casal da Marinha ,placas
colocadas por populares ;desejar notícias sobre o poço e urbanização ; estrada nacional 360 danificada
assim como a do Vale Serrão ; finalmente apresentou dois requerimentos ,um sobre situação financeira
da Junta e outro sobre quem são os funcionàrios ao serviço da Junta e que se anexam.A ambas
respondeu a Junta, através da Tesoureira e Presidente de Junta ,respectivamente. --------------------------Manuel Isaac, lembrou que faz falta na Portela, placa que indique a Relvas e congratulou-se com a
aquisição de mini-autocarro pelo Centro Social, só espera é que não dificultem o seu empréstimo a
outras Associações .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a presente sessão encerrada pela uma hora e quinze minutos e,
para que conste se lavrou esta acta que, depois de lida em voz alta vai ser assinada .
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