Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º 6/2005
Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco, pelas vinte e uma horas e vinte
minutos,reuniu a Assembleia de Freguesia em Sessão Ordinária à qual faltaram os senhores
Pedro Rocha, Artur Fernandes e Nelson Estrela.
A Junta de Freguesia, esteve presente em todos os seus membros.------------------------------------Assistiu ainda a esta reunião a senhora Regina Serrenho Nunes.--------------------------------------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.
No período de antes da ordem do dia,usou da palavra o senhor Manuel Isaac,queixando-se da
convocatória não haver respeitado o prazo assim como não ter sido afixada nas
colectividades,conforme havia sido prometido e que a acta devia fazer parte do boletim
informativo a publicar.-------------------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto nº2,usou da palavra Sr. Presidente da Junta, dicertando sobre os primeiros tempos
vividos, nessa qualidade, à frente dos destinos da nossa Vila.
Informou ainda que o peditório dos Bombeiros rendeu 6.329,57 euros e que se encontra
dísponìvel, todas as 6ªfeiras na Junta para atendimento.
No ponto nº3, usos da palavra de novo o sr. Presidente da Junta defendendo o plano de
Actividades para o próximo ano de 2006 o qual, após demorada troca de impressões entre todos
presentes ,sobressai a sugestão do Sr. Manuel Isaac de se efectuarem outros pequenos
alcatroamentos ,alguns já pendurados no mandato anterior, os quais melhoraram acolhimento, foi
o assunto posto à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade.
Imediatamente a seguir foi colocado à consideração da Assembleia de Freguesia o Orçamento
para o próximo ano, o qual tanto na receita como na despesa acusa a importância de 20.520
euros.
Depois de explicadas algumas verbas,constantes no documento,foi o mesmo colocado à
estação,tendo sido aprovados por unanimidade.
O ponto nº5 tratou do regimento desta Assembleia de Freguesia.
O sr. Presidente de Assembleia que o mesmo sofreu apenas pequenas alterações em relação ao
anterior,numa palavra foi centralizado. Colocada a votação foi a mesma aprovada por
unanimidade para o quadrinério da legislatura.
No ponto nº6,o sr. Presidente da Junta,solicitava aprovação para utilização de meio tempo
renumerado,colocado o assunto a votação o mesmo foi aprovado com 4 votos a favor,1 contra e
1 abstenção.
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O sr .Manuel Isaac declarou estar contra, por entender que só ficar um elemento na Junta a meio
tempo e não dois,entendimento diferente, foi declarado, pelo sr. Nelson Carpinteiro, pois tem
acompanhado de perto o trabalho do sr. Presidente da Junta, pelo que é justa a pretensão, ou
aprovada.
No ponto seguinte, o sr. Presidente da Junta, solicitava igualmente aprovação para utilização de
meio tempo remunerado ,para o secretário. Colocado o assunto a votação foi o mesmo aprovado
por unanimidade. O sr. Manuel Isaac fez nova declaração, justificando o seu voto a favor do sr.
Secretário, porque é a ele que cabe substituir o sr. Presidente da Junta, dado que este é
trabalhador por conta de outrem onde tem horários a cumprir.
Sobre a nova tabela de taxas e Licenças para o cemitério, foram as mesmas aprovadas por
unanimidade. Após aprovação do ponto nº8, o Sr. Nelson Carpinteiro, pediu para se ausentar
,por ter outros afazeres por um lado e por não ter imaginado que esta reunião demorasse tanto
tempo,por outro, eram então zero horas e cinco minutos.----------------------------------------------Quanto ao ponto nº9,Lavadouro do Peso,o sr. Presidente da Junta ,informou encontrar-se o
mesmo inoperacional por dois motivos (um,o motor de electricidade ter avariado, o segundo,
por falta de utilização e ainda porque o proprietário do poço,donde vinha a água se recusa a
continuar a manter a cedência. Esta Assembleia decidiu deixar este ponto para ser tratado no
local, dado que o proprietário do terreno, deseja os mesmos de volta, por falta de utilização.-----No ponto nº. 10, outro tanto acontece com o proprietário do terreno na Mata Porto Mouro,
onde se encontra um depósito em betão inoperacional. A Assembleia delegou por unanimidade,
na Junta de Freguesia a solução do assunto.-------------------------------------------------------------A Rua Y-94, sentido único no lugar do Casal da Marinha, foi aprovado por unanimidade.--------Rua do Salgueirinho, continuação da estrada; rua do Lumião no Casal Leirião, foi aprovado por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto nº 13, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informou esta Assembleia de necessitar
de outra carrinha, talvez uma carrinha Pick-up, para poder proceder a pequenas reparações
urgentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último o Sr. Manuel Isaac interrogou a Junta acerca do aquecimento nas Escola Primárias e
do Parque Infantil para a Cumeira.------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a presente sessão encerrada pela uma hora, e para que
conste, vai a mesma ser assinada.---------------------------------------------------------------------------
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