Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º1/2009
Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano dois mil e nove, reuniu no salão da Junta de Freguesia ,
pelas vinte e uma horas e vinte 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-Apreciação e aprovação das Contas de Gerência do ano 2008 ----------------------------------------4- Ratificação da Delegação de competências------------------------------------------------------------------5- Rectificação ao Orçamento para o ano 2009 ------------------------------------------------------------------6- Rectificação à Tabela de Taxas
7- Apresentação do Projecto “ Casa da Vila “ -------------------------------------------------------------------8 – Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltou a esta reunião o Senhor Nelson Estrela. A Junta de Freguesia estava presente com todos os
seus membros. Assistiram ainda a esta reunião, desde início o Senhor Manuel José de Campos Botas,
residente no Casal das Freiras e a parte, os Senhores Helder Funcheira residente na sede de Freguesia
e Dionísio Querido, residente no Casal do Bicho.-------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia solicitou de imediato aos
presentes, a dispensa da leitura da Acta da Assembleia anterior, o que foi aprovado por unânimidade
assim como a Acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------sobre o ponto nº 1, foi dado o uso da palavra ao Senhor Manuel Botas que solicitou melhorar a
drenagem das águas pluviais, junto á sua residência, as quais lhe têm causado prejuízos. O próprio
frisou, já ter efectuado alguns arranjos, para evitá – los, mas sem sucesso, pelo que o assunto merece
outro tipo de intervenção a efectuar pela Câmara.-----------------------------------------------------------------------De seguida usaram da palavra :-----------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Ribeiro, referiu ao melhoramento da estrada da Abrunheira, a qual vai ser objecto de uma
intervenção de fundo, com alargamento e cedência de terrenos por parte dos moradores, cuja
compreensão, quer aqui agradecer.------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Isaac, lembrou colocação da sinalização cintilante junto às lombas; pediu para não deixarem
morrer a Fonte da Granja Nova e colocação de vedações em redor da Capela, informou ter solicitado à
Câmara duas medalhas, uma para o Presidente do Grupo Desportivo do Peso e a outra para o Ricardo
Domingos; consta que Santa Catarina vai ficar sem médico e os doentes irão transferidos para a
Benedita; por fim fez um apanhado crítico dos últimos quatro anos à Junta, apontando faltas flagrantes
como : nada sobre via – circular, e reunião entre Junta e Centro Pastoral não aconteceu . ------------------Rui Santos, lembrou a Zona Industrial, o Busto do Cutileiro, o Castro, o Museu, a falada circular desde
há vinte e quatro anos e prometida de 4 em 4 anos nas campanhas eleitorais;finalizou solicitando para a
Estrada 360, repintura sinalização horizontal, porque a inicial desapareceu com o tempo e com os
arranjos a que foi submetida.---------------------------------------------------------------------------------------------------Nelson Carpinteiro, sente – se satisfeito com as obras em curso em Santa Catarina, independentemente
de quem as faz, pois todas elas são mais valias para a Freguesia e que se construa a Casa da Vila bem
depressa e continua a lembrar a ausência de sinalética.---------------------------------------------------------------Joaquim Santos, referiu – se e bem ao muito trabalho de logìstica efectuado pela Junta e só porque
não é visível , pensa – se que não existe.----------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta, respondeu que a circular de Santa Catarina, só com projecto; urbanização está
para concurso; monumento ao Cutileiro, necessita projecto para o colocar nas mãos dos Escultores e
quanto ao Castro, está para avaliação.--------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto nº 2 , o Senhor Presidente da Junta, faz referência aos trabalhos efectuados na
Freguesia durante o primeiro trimestre do ano e referiu - se ainda sobre os eventos que irão acontecer
no futuro próximo, assim como aos diferentes alcatroamentos programados, num pouco por toda a Vila.
Sobre o ponto nº 3, usaram da palavra:-------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Junta, defendeu as contas apresentadas e congratulou – se por não ter fugido muito ao
orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Isaac, solicitou esclarecimentos vários sobre os pagamentos da NET, despesas com telefones,
combustíveis, pessoal e novos equipamentos.-----------------------------------------------------------------------------
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Prestados os esclarecimentos necessários pelo Senhor Presidente da Junta, foi o presente documento
sobre as Contas de Gerência do ano 2008, colocada a votação pelo Senhor Presidente da mesa de
Assembleia Geral, o qual foi aprovado por unânimidade.--------------------------------------------------------------A Ratificação de Delegação de Competêncais, constantes no ponto nº 4 foram igualmente aprovados
por unânimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Rectificação ao Orçamento para 2009, foi também aprovado por unânimidade.------------------------------A Rectificação á tabela de taxas, constantes no ponto nº 6, foi também aprovada por unânimidade.------Quanto ao ponto nº 7, o Senhor Presidente da Junta, passou filme apresentando o projecto da Casa da
Vila, explicando e comentando os diferentes espaços concebidos e os fins a que se destinam. Os
presentes não esconderam a sua satisfação, com o que viram e ouviram.----------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a presente Sessão encerrada pelas vinte e quatro horas e para que
conste se lavrou esta acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes.------------------
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