Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º5/2007
Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e sete, reuniu no Lagarão, pelas dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, a Assembleia de Freguesia da Vila de Santa Catarina em Sessão Ordinária
com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------1- Período antes da Ordem do Dia---------------------------------------------------------------------------------2- Informação do Presidente acerca das actividades da Junta-------------------------------------------3- Alteração ao orçamento de 2007 ( Introdução do IMI e IRS )--------------------------------------------4- Apreciação e aprovação do plano de actividades para 2008--------------------------------------------5- Apreciação e aprovação do orçamento para o ano de 2008---------------------------------------------6- Apreciação e aprovação das taxas para o ano de 2008---------------------------------------------------7- Apresentação da Delegação de Competências para o ano de 2008-----------------------------------8- Outros assuntos--------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou a esta reunião o Senhor Nelson Estrela.---------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia, esteve presente com todos os seus membros. ------------------------------------------Assistiu ainda à última parte desta reunião António Alexandre Pompeu.------------------------------------------Depois de aberta a sessão pelo Senhor Presidente de Assembleia, usaram da palavra:
Nelson Carpinteiro, pediu desculpa por não ter tido tempo para terminar a acta da Sessão anterior pelo
que transitou a sua aprovação para a próxima reunião.----------------------------------------------------------------Rui Santos, também pediu desculpa, por ter estado ausente das duas últimas reuniões.---------------------Artur Fernandes, louvou as várias iniciativas da Junta de Freguesia, ao longo do ano.-----------------------Manuel Isaque também deu nota positiva á exposição patrocinada pela Junta.--------------------------------Sobre o ponto nº2, Presidente da Junta, fez referência aos trabalhos efectuados na Freguesia, os quais
incidiram mais na limpeza de valetas e aquedutos.---------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto nº 3, o Presidente da Junta, solicitou aprovação da alteração ao Orçamento 2007, por
terem sido recebidos valores não previstos sobre o IMI/ IRS, a qual foi aprovada por unânimidade.------Sobre o ponto nº 4 usaram da palavra:
Presidente da Junta, defendeu Plano de actividades conforme proposta que se anexa.----------------------Rui Santos, lembrou não haver no Plano uma palavra sobre a circular de Santa Catarina, estrada do
Casal da Azenha / Casal da Coita e Granja Nova / Penas / Fonte da Senhora.----------------------------------Helena Brito, lembrou que o Peso continua sem esgotos e não vê nada para ser executado na Cumeira.
Pedro Rocha, disse continuar esquecido o aquecimento nas Escolas e faz falta algo que lembre o início
das cutelarias na nossa Vila.---------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Isaque, considera o Plano pouco ambicioso, porque o parque infantil da Cumeira, continua
esquecido, sobre a Circular a Santa Catarina, apoia as palavras do 1º Secretário, o Museu das
Cutelarias, merece ser referido assim como os trabalhos no Castro,devem constar e continuar. Por fim
lembrou que a Mata do Porto de Mouro, também não tem saneamento.------------------------------------------Artur Fernandes, chamou a atenção para o fraco mobiliário existente na Casa Mortuária e lamenta a
Associação que funciona na ex- Tele-Escola a qual está transformada numa taverna sem préstimo
comunitário e termina fazendo votos para que o Solar seja adquirido pela Autarquia.-------------------------Presidente da Junta, voltou a usar da palavra, garantindo que, o que acabara de ouvir, não estava
esquecido e prometeu averbar os assuntos aqui mencionados no Plano de Actividades 2008.-------------Garantiu ainda que está para breve a vinda de equipa qualificada para observar a variante a Santa
Catarina e Casal da Coita / Casal do Bicho. Assim sendo, o Plano de Actividades foi aprovado por
unânimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto nº 5, Presidente da Junta explicou os diferentes valores aqui orçamentados, o que
satisfez os presentes através da aprovação por unânimidade do Orçamentado para 2008.------------------Sobre o ponto nº 6, Presidente da Junta apresentou Tabela de Taxas do Cemitério, conforme proposta
em anexo, a qual foi aprovada por unânimidade.------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto nº 7, foi a delegação de competências aprovada por unânimidade.--------------------------Sobre o ponto nº 8 e último usou da palavra o Senhor António Alexandre Pompeu, queixando -se de
um autêntico bosque com ratazanas, existente junto à sua residência na Rua do Arsenal nº 21, pelo
menos há um ano, temendo que morda nos filhos que por ali brincam. Presidente da Junta prometeu ir
dar conhecimento á Protecção civil.------------------------------------------------------------------------------------------
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Não havendo mais nada a tratar, foi a presente sessão encerrada pelas vinte e uma horas e cinco
minutos e, para que conste se lavrou esta acta que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada.---------
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