Assembleia de Freguesia de Santa Catarina

ACTA N.º2/2008
Aos dois dias do mês de Julho de dois mil e oito, reuniu na sala da Assembleia de Freguesia de Santa
Catarina, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, a Assembleia de Freguesia da Vila de Santa
Catarina em sessão ordinária com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Informação do Presidente acerca das actividades da Junta--------------------------------------------------2. Apresentação das Contas de Gerência do ano de 2007-------------------------------------------------------3. Rectificação ao orçamento de 2008 com introdução do Saldo de Gerência de 2008.----------------4. Autorização para compra de carrinha de transporte de crianças.------------------------------------------5. Autorização para efectuar operação de Leasing.---------------------------------------------------------------6. Aceitação pela Junta de Freguesia da doação efectuada pela Senhora Maria Manuela Luciano
Branco Figueiredo Pereira.-------------------------------------------------------------------------------------------7. Outros assuntos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram ausentes o Pedro Rocha.-----------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia esteve presente com todos os seus membros.------------------------------------------------Assistiram ainda a esta reunião os Senhores: Afonso Silva e Joaquim Maria Jacob do Casal da
Marinha, Armando Rato da Abrunheira, Luís Ribeiro Peralta de Santa Catarina, Rui Paciência da Relvas
e Dionísio Querido do Casal do Bicho.----------------------------------------------------------------------------------------Aberta a Sessão pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, solicitou de imediato aos presentes a
dispensa da leitura da Acta da Sessão anterior por dois motivos, primeiro por ter sido enviada a todos
os presentes, juntamente com a documentação necessária à reunião de hoje e em segundo, devido à
sua extensão e consequente perda de tempo, o qual reverterá a favor dos trabalhos de hoje. A
pretensão foi aprovada por unanimidade, assim como a acta.--------------------------------------------------------De seguida usaram a palavra:-------------------------------------------------------------------------------------------------Afonso Silva, queixou-se do mau estado dos caminhos e da falta de sinalização adequada aos mesmos.
Perguntou se não se pode fazer nada pela Fonte da Serrada e se não existe na Freguesia Cadastro
sobre as linhas de água.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Jacob, pretende resposta ao problema das manilhas, cujas águas conduzidas por elas é
sózinho a recebê-las, quando anteriormente eram recebidas por dois.---------------------------------------------Armando Rato, perguntou a todos os presentes se conheciam o lugar da Abrunheira e de seguida fez
circular fotografias demonstrando algum desleixo com a limpeza das valetas, corta-caniços, etc., pelo
que solicitou mais atenção com o caminho que serve o lugar.--------------------------------------------------------Rui Paciência, solicitou que a Junta contribua pagando a água do Jardim da Relvas, ou que o contador
passe para o nome da Junta de Freguesia e lembrou que continua por fazer o cone fluvial junto à sua
residência, cujas, cujas águas quando são muitas, provocam problemas e alguns prejuízos.----------------Luís Peralta, chamou a atenção para os automobilistas apressados, que passam junto à sua residência
na Rua António Ivo Peralta, pelo que solicitou medidas que invertam esta situação.--------------------------O Presidente da Junta respondeu dizendo: A Estrada 360 e sua sinalização está na Assembleia
Municipal, prometeu mandar máquinas limpar e melhorar o caminho da Abrunheira, informou não haver
na Junta cadastro das linhas de água e foram mandadas executar novas Placas Toponímicas para
colocar onde façam falta. No Casal da Marinha, propõe-se fazer caixa para retenção das águas afim de
evitar prejuízos no terreno do Senhor Joaquim Jacob, a intervenção na Abrunheira é de fundo e está
colocada na Câmara e obedece à subtracção de uma Figueira e de um Muro, propõe que contador da
água do Jardim da Relvas e outros passem para o nome da Junta de Freguesia e quanto às águas
fluviais, estas irão ser encaminhadas para os aquedutos e sumidores já existentes, e quanto às
velocidades praticadas na Rua António Ivo Peralta e quando os condutores não cumprem, torna-se
difícil obstacular ou desincentivar os aceleras.----------------------------------------------------------------------------Nelson Carpinteiro, propõe para esta Rua passeio de um só lado e melhor iluminação pública.------------Helena Brito, também propõs que em Santa Catarina tivesse mais passeios e que a Câmara devia
mandar oficios aos proprietários de muros que apresentem risco de queda, informando-os que são
responsabilizados por danos futuros.-----------------------------------------------------------------------------------------Manuel Ribeiro, reforçou as palavras do Presidente da Junta acerca das dificuldades sentidas em
ultrapassar as questões da Abrunheira através de reuniões no local e em Caldas da Rainha, mas até
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hoje sem sucesso para o lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Isaac, falou sobre o cadastro das linhas de água dizendo que a Câmara resolve o problema se
lhe forem solicitadas, sobre o prejuízo sentido pelo Senhor Joaquim Jacob, resultou da concentração
das águas, pelo que deve ser encontrada uma boa solução entre a Junta e o queixoso, e quanto aos
excessos de velocidade aqui referidos, passa por colocação de lombas.------------------------------------------Artur Fernandes, também se referiu ao problema causado pelas águas, sugerindo a colocação de mais
manilhas ou retirar as existentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------No ponto um da ordem de trabalhos,usaram da palavra:--------------------------------------------------------------Rui Santos, apresentou quatro pontos positivos e um negativo. Os positivos e por eles endereça
parabéns à Junta são, a limpeza das valetas, o arranjo dos caminhos e canas e caniços cortados o que
se verifica um pouco por toda a Freguesa. O arranjo da Estrada 360, ao longo do seu traçado entre
Caldas da Rainha e Santa Catarina. O negativo e por isso censurável, foi a passagem na Televisão
Canal 1de reportagem, onde Vasco Ivo Matias coloca Santa Catarina em Alcobaça.--------------------------Manuel Isaac, disse ter escrito artigo para publicação no Jornal sobre a não reunião de 20 de Junho de
2008 e que saber quem faltou e quantas faltas deu até agora, pelo que solicitou ao Presidente da
Assembleia esse dados e termina lembrando que o Regimento é para cumprir. Interrogou ainda a Junta,
noticias sobre o Museu, Castro e Jardim da Cumeira.-------------------------------------------------------------------Artur Fernandes, lamentou também a transferência da Sessão de 20 de Junho de 2008 para hoje,
criticando fortemente os ausentes naquele dia e criticou ainda Manuel Isaac, por ter telefonado ao
Presidente da Junta em vez de o ter feito ao Presidente da Assembleia dizendo que chegaria atrasado.O Presidente da Assembleia, referiu ter transferido a Sessão para hoje, por falta de Quorum.--------------Nelson Carpinteiro, garantiu ter feito a Acta a tempo e horas e é responsável e há-de continuar a sê-lo.Nelson Estrela, pediu desculpas pelas faltas que tem dado pois anda adoentado e aproveitou para
criticar os trabalhos de hoje, onde existe excesso de preocupação com a com a forma mas pouco
conteúdo, pois estamos a trabalhar há duas horas e cinco minutos e ainda estamos no ponto 1.-----------Artur Fernandes, propõe que quem não pode vir seja substituído através de telefonema ao Presidente
da Assembleia. A proposta foi aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, respondeu às questões colocadas, dizendo que o Castro ainda está por
classificar, o Parque Infantil da Cumeira não cabe dentro do recreio da Escola, o Museu está
directamente relacionado entre Tele-Escola e o Solar.-------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Junta apresentou as actividades
desenvolvidas durante os meses de Abril, Maio e Junho em documento que se anexa a esta Acta.
Informamos ainda que a água do Castelo de Bode vai chegar a Santa Catarina cujas obras têm início
previsto para o final do ano e que a sinalização já seguiu para discussão pública.------------------------------No ponto três da ordem de trabalhos, a alteração ao Orçamento das Despesas com introdução do
Saldo de Gerência de 2008, foi aprovado por sete votos a favor e uma abstenção.-----------------------------No ponto quatro da ordem de trabalhos, foi apresentado o pedido de autorização para a Junta comprar
uma Carrinha de transporte de crianças, ( conforme anexo ), Nelson Carpinteiro perguntou porque não
comprar Carrinha com mais lugares, tipo “ Toma “ que percorre as Ruas e Avenidas de Caldas da
Rainha. A Junta vai estudar o assunto entre adquirir transporte de 9 lugares ou 20 lugares, contudo a
aquisição foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------No ponto cinco da ordem de trabalhos, sobre a operação Leasing, foi igualmente aprovada por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto seis, foi apresentado o pedido da Junta para que possa aceitar a doação de uma parcela de
terreno inscrito na matríz com o número 151-U, por parte de Maria Manuela Luciano Branco Figueiredo
Pereira, e esposo José Fernando de Figueiredo Pereira, ( conforme anexo), o qual foi aprovado por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, Manuel Isaac propõe próxima Assembleia fora da Sede de Freguesia, sobretudo em lugares
sem representação nesta Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------Artur Fernandes, solicitou voto de louvor à Associação do Peso e à A.R.C. Catarinense, o que foi
aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Ribeiro, lembra festa na Portela é já no próximo dia 25 e solicita ajuda na limpeza do recinto.----
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Helena Brito, lamenta haver apenas um Eco-Ponto no Peso, pois considera-o insuficiente para um lugar
tão grande.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi a presente sessão encerrada pela uma hora e para que conste se
lavrou esta acta que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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