Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º6/2006
Aos dezasseis dias do mês de Dezembro do ano dois mil e seis ,pelas dezasseis horas e quarenta
minutos ,reuniu na sala de Assembleia de Freguesia, a Assembleia de Freguesia da Vila de Santa
Catarina em Sessão Ordinária à qual faltou o Senhor Nelson Estrela,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 Plano de Actividades para 2007-------------------------------------------------------4-Apreciação e aprovação do Orçamento para 2007.-------------------------------------------------------------------5-Apreciação e aprovação dos Estatutos para candidatura à Associação Social e Cultural Rainha Dona
Leonor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 Outros assuntos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assistiu a esta reunião o Senhor Manuel Henriques Ribeiro.----------------------------------------------------------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 de Ordem do Dia, usou de novo da palavra o Senhor Presidente de Assembleia,
para fazer leitura de carta recebida do Senhor vogal Diamantino de Jesus Coito, na qual renunciava ao
cargo que desempenhava nesta Assembleia, invocando motivos de saúde. Terminada a leitura da
carta, os presentes lamentaram o facto e desejaram-lhe votos de rápidas melhoras. De seguida o
Senhor Presidente de Assembleia chamou o seu substituto Manuel Henriques Ribeiro, que se
encontrava na sala a assistir aos trabalhos e que de imediato passou a ocupar o lugar de vogal. Assim
nesta Assembleia e para o futuro o Senhor Manuel Henriques Ribeiro passa a vogal desta Assembleia
em substituição do senhor Diamantino de Jesus Coito.----------------------------------------------------------------De seguida o Senhor Artur Fernandes, usou da palavra , para informar que existe vontade, por parte de
um Filho da Terra, Senhor Almerindo ,o qual faz parte dos Orgãos Directivos dos Bombeiros
Voluntários de Caldas da Rainha, no sentido de ajudar a instalar uma ambulância da Cruz Vermelha, na
nossa Sede de Freguesia. Informou ainda ,ter estado presente , em Pombal assistindo a cerimónia
invocativa das Invasões Francesas e que o Director do Museu do Ciclismo de Caldas da Rainha
demonstrou abertura à inclusão de Santa Catarina , nesse estudo, porque as invasões Napoleónicas
também estiveram presentes a nossa Freguesia .Finalmente, sobre as cheias ,interrogou o Senhor
Presidente da Junta sobre o que pensava fazer para evitar mais prejuízos.--------------------------------------Respondeu o Senhor Presidente de Junta , dizendo estar atento à iniciativa de incluir Santa Catarina no
estudo sobre as invasões Francesas, já quanto à instalação do Pólo dos Bombeiros Voluntários aqui
não será fácil, pois isso depende de um Orgão Nacional, o qual determina, em caso de
necessidade,qual dos Bombeiros Voluntários ,Benedita ou Caldas da Rainha, actuará. Sobre as cheias
na zona da Escola , o problema está na estrada cujo nível é mais baixo , o que dificulta o seu
escoamento,contudo a Câmara fez nova caixa , pelo que se aguardam novas chuvadas, para testar o
trabalho efectuado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Isaac, chamou de novo a atenção para a placa que foi destruída na Portela , indicando a
Relvas e que continua por repôr. Sobre os bombeiros em Santa Catarina informa , que por lei não
pode haver Pólo dos Bombeiros, devido à proximidade da Benedita.----------------------------------------------Helena , informa que o aquecimento na Escola Primária do Peso , está a ser fornecida pelos Pais dos
alunos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia, aconselha a Junta a tomar nota dos problemas com aquedutos, valetas,
deslizamento de terras e outros, pra que de futuro esses problemas deixem de constar nas
preocupações desta Assembleia .--------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de Junta informou que as placas vão ser colocadas onde façam falta; a Cruz Vermelha , não
funcionará em urgência mas sim para transporte de doentes; o aquecimento foi assumido e vai ser
efectuado pela Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Isaac voltou a intervir , para solicitar à Junta que lhe facultasse processo sobre os médicos do
Posto Médico em Santa Catarina, porque no próximo dia 22 vai haver uma reunião em Coimbra sobre
o assunto com o Senhor Presidente da Administração Regional de Segurança Social do Centro .
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Sobre o ponto nº 2, o Senhor Presidente da Junta informou haver dificuldades com a Urbanização
nova, as quais irão hoje mesmo ser aqui focadas pela Arquitecta Susana Coito;prosseguem os
contactos com os CTT, cujos serviços irão ser assegurados pela Junta; passar a existir Pólo de
Emprego em Santa Catarina, cuja área de acção envolve também a Freguesia vizinha do Carvalhal
Benfeito; sobre a Extensão de Saúde ,muita documentação, cartas , faxes, Emails, mas ainda não
produziram efeitos; no Casal do Rio ,Câmara está a intervir colocando pedra protegendo a estrada;
Foral Velho vai ser assinalado mas sem grande cerimónia e a 13 de Janeiro, iremos ter máquinas da
Câmara na Freguesia para as reparações mias urgentes.-------------------------------------------------------------Durante trinta e cinco minutos, os trabalhos foram interrompidos com a chegada da Arquitecta Susana
Coito , que se deslocou aqui para informar os presentes das dificuldades , cujos esclarecimentos
foram prestados oralmente, com recurso a documentos e projecção de slides e que se centralizam nas
diferentes quotas de declive entre lotes para construção .A área dos lotes variam entre 300/400m2 e os
150/200 m2.--------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao Plano de Actividades para 2007, usaram da palavra:
Presidente da Junta defendeu a sua execução apresentando apenas dificuldades na Estrada da
Abrunheira , uma vez que implica derrubar muros para alargamento da via, contudo conta com o apoio
do Senhor Presidente da Câmara e a compreensão dos moradores.-----------------------------------------------Nelson Carpinteiro, reclamou mais espaços espaços verdes e melhor sinalização para a Freguesia .----Joaquim Santos, critica atraso no aparecimento do Boletim prometido, deseja mais apoio às
Associações e melhor sinalização .------------------------------------------------------------------------------------------Rui Santos , concorda com as ideias expressas mas pensa ser difícil executá-lo na totalidade.------------Manuel Isaac considera Plano fraquinho e sem nada de novo. Jardim da Cumeira, não foi contemplado
mas foi prometido e não perdoa ainda não haver aquecimento nas escolas .------------------------------------Artur Fernandes também critica plano, dizendo ser preferível ter menos pontos, para que todos sejam
exequíveis, lamenta também a falta de aquecimento escolar e desafia os presentes a deslocarem-se à
Assembleia Municipal como o próprio e Manuel Isaac têm feito, pois só assim é que a Freguesia andará
para a frente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente foi o Plano de Actividades colocado à votação, o qual foi aprovado com quatro votos a
favor, dois contra e uma abstenção.-----------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Orçamento para 2007,intervieram :
Presidente da Junta, defendeu -o pormenorizadamente, o qual tanto na coluna das receitas como na
coluna das despesas atingem o valor de 203,047€, duzentos e três mil e quarenta e sete euros.----------Manuel Isaac diz saber que os CTT, vão mesmo ser assegurados pela Junta .---------------------------------Artur Fernandes, vai votar contra , porque entende que a Junta não fez tudo para manter os CTT, em
santa Catarina.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta, contestou e interrogou o Senhor Artur Fernandes para explicar como é que chegou
á conclusão apresentada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o Orçamento para 2007, à votação, foi o mesmo aprovado por seis votos a favor e um
contra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto nº 5, o Presidente da Junta explicou que a denominação social, foi alterada para
Associação Social e Cultural Rainha Dona Leonor. Assim a candidatura, á Universidade Sénior, ora
denominada apenas como Associação Social e Cultural Rainha Dona Leonor,foi aprovado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto nº 6 usaram ainda da palavra:
Presidente da Junta, solicitou aprovação da Delegação de Competências, conforme documento que se
anexa, o qual foi aprovado por unanimidade. Finalmente, convidou todos os elementos desta
Assembleia a visitar a Freguesia para inventariar necessidades da mesma.-------------------------------------Nelson Carpinteiro informou que o Boletim está em marcha e surgirá brevemente.----------------------------Manuel Isaac, não concorda que o Lar vá para a nova urbanização, pois a localização correcta será
junto ao Centro Social, por isso solicita ao Presidente da Junta que pressione a Câmara neste
sentido.---------
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Artur Fernandes também não concorda com a localização preconizada. -----------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a presente sessão encerrada pelas vinte horas e trinta minutos e,
para que conste se lavrou esta acta que, depois de lida em voz alta vai ser assinada.-------------------------
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