ACTA N.º 25
SESSÃO ORDINÁRIA DE 3 DE DEZEMBRO DE 2003
2.ª REUNIÃO - 07/01/2004
Aos sete dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quatro reuniu no edifício da
Junta de Freguesia de Santa Marinha, no seu Salão Nobre, a Assembleia de
Freguesia de Santa Marinha. Esta sessão teve inicio às 21h 30m e foi presidida pelo
Sr. José Manuel Valente Pereira Sousa e secretariada pelos Srs. Álvaro da Silva
Costa Almeida e Francisco Teixeira Marques, respectivamente como 1.º e 2.º
Secretários.
A Ordem de Trabalhos consta do Edital que foi afixado para o efeito e será anexa à
Acta (Doc. 1).
Lista de presenças em anexo (Doc. 2).
Suspensões:
Sr. Deputado Alberto Amadeu Alves VAsconcelos (PS) – 1 dia ……………. . (Doc. 3)
Sr. Deputado José Manuel Costa Pereira (PPD-PSD) – 1 dia …………….…. (Doc. 4)
Sr. Deputadao Joaquim António Gonçalves C. Leitão (PPD-PSD) – 1 dia ..... (Doc. 5)
Sr. Deputadao Emídio Pinto (PPD-PSD) – 1 dia ............................................. (Doc. 6)
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) - 1 dia ……………….………….… (Doc. 7)
Ausência:
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ……………….. (Doc. 8)
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia …...... (Doc. 9)
Substituições:
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD/PSD)
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD)
Sr. Deputado Carlos Jorge da Costa Azevedo Silva (CDU)
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS)
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS)

1. Período de Antes da Ordem do Dia
1.1 Intervenção do Público
D. Maria Orquídea Louro apresentou um documento (Doc. 10 a 10B) que se refere
a um artigo publicado no Jornal “O Primeiro de Janeiro”.

Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento onde apresentou três pontos: piso
e passeios da Rua de Barão do Corvo, limpeza e manutençãp de sarjetas, e de uma
lixeira a céu aberto existente na Rua das Matas, próxima à Escola ali existente.
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 11).
Sr. Presidente do Executivo iniciou a sua intervenção desejando um bom Ano de
2004 a todos os presentes.
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De seguida agradeceu a intervenção da D. Orquídea
Ao Sr. Ricardo Vitaliano respondeu dizendo que a Quinta dos Castelos já está limpa
e que os problemas levantados estão a ser solucionados.

1.2 Expediente da Assembleia
Foi lida a Correspondência Recebida, Expedida e a Relação das Representações da
Assembleia de Freguesia (Doc. 12).

1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) agradeceu as Boas Festas enviadas e desejou a
todos um bom Ano de 2004.
Informou que a CDU irá indicar o elemento na Comissão Recenseadora de Santa
Marinha.
Falou sobre o Caderno Especial do Comércio do Porto sobre a Associaçao de
Freguesias Ribeirinhas, achou importante que a Associação venha a intervir nas
questões ambientais, bem como a adesão de novas Freguesias.
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) chamou atenção para a falta de definição dos
limites de Freguesia de Santa Marinha.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) desejou um bom Ano de 2004.
Falou sobre um Requerimento apresentado sobre o substituto legal do Presidente do
Executivo na Assembleia, lamentou o facto de se estar a falar do Deputado
Fernando Peixoto, uma vez que ele está ausente e que se deve preservar as
pessoas que não se podem defender.
Sr. Presidente da Assembleia explicou que cabe ao Sr. Presidente do Executivo
indicar o seu substituto nas Sessões da Assembleia de Freguesia.
Disse ainda que nunca impediu ninguém de falar sobre pessoas ausentes e que ele
mesmo, sempre que for necessário, o fará, quer estejam ou não.
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) alertou para o facto de se encontrar uma boca
de incêndio há mais de 15 meses destruída próximo do Centro Socicial CandalMarco.
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) disse que tudo aquilo que leu no
artigo do Primeiro de Janeiro é um somatório de inverdades; durante os 12 anos de
mandatos do PS constatou-se a incapacidade de executar obras e que durante este
mandato só quem não quiser é que não vê a obra já executada.
Nas próximas eleições será o povo a julgar o actual Executivo, o trabalho vencerá a
demagogia e premiará quem tem trabalhado em prol da Freguesia.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) questionou se vai haver resposta por escrito
ao Requerimento apresentado.
Disse ainda que durante o discurso do Deputado Alexandre Silva pensou que tinha
sido a Junta de Freguesia a executar as obras da Beira Rio e não a Câmara
Municipal de Gaia.
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Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) apresentou um documento que se anexa
(Doc. 13 a 13 D).
Sr. Presidente do Executivo respondeu às intervenções do Srs. Deputados.
Ao Deputado Carlos Silva disse que realmente já passaram os trinta dias para
responder ao Requerimento apresentado e que dentro em breve o irá fazer.
Também é de opinião que a Associação de Freguesias Ribeirinhas deve ter um
papel mais importante nas questões ambientais e em defesa do Rio Douro.
A casa da Rua António Granjo vai ser para alugar de acordo com decisão do
Executivo.
O aumento das tranferências de verbas por parte da Câmara Municipal de Gaia para
a Junta de Freguesia no ano de 2003 deve-se ao facto de estarem contempladas as
verbas para os espaços verdes.
Ao Deputado Santos Pereira disse que a Assembleia deve constituir uma Comissão
para a discussão dos limites.
Ao Deputado Raimundo Filipe informou que o seu substituto legal na Assembleia
Municipal é o Sr. Manuel Ruivo ou o Sr. José Costa e na Assembleia de Freguesia
pode ser qualquer um dos elementos do Executivo.
Ao Deputado Arnaldo Moreira disse que irá solicitar a reparação da boca de
incêndio.
Ao Deputado Alexandre Valente agradeceu a sua intervenção.
Sr. Presidente da Assembleia informou que para a constituição de uma Comissão
para a definição dos Limites da Freguesia apenas falta saber quais são os objectivos
para a referida Comissão, para que possa informar os Grupos Parlamentares sobre
os seus propósitos. Lembrou que a Assembleia tem apenas que acordar com os
limites estabelecidos com as outras Freguesias.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse ser importante a reparação da ponte de
Coimbrões.
Lembrou o Requerimento apresentado sobre o estado calamitoso do Centro
Comercial da Simopre.
De seguida apresentou uma Proposta de Recomendação sobre a Casa da Rua
António Granja, nº 26 (Doc. 14).
Sr. Presidente da Assembleia propos uma interrupção de 5 minutos para
apreciação da Proposta de Recomendação, o qual foi aceite.
Após o reinicio dos trabalhos foi a Proposta de Recomendação colocada à votação,
tendo a mesma sido Rejeitada por Maioria, com a seguinte votação:
A Favor – 1 (um) voto do Grupo Parlamentar da CDU;
Contra – 10 (dez) votos dos Grupos Parlamentares do PPD/PSD e do CDS/PP;
Abstenção – 8 (oito) votos do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) apresentou uma Declaração de Voto em
nome do Grupo Parlamentar do PPD/PSD e do CDS/PP (Doc. 15).
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) apresentou uma Declaração de Voto em nome
do Grupo Parlamentar do PS (Doc. 16).
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2. Período da Ordem do Dia
2.1. Continuação da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 26 de Novembro de
2003
2.1.1. Apreciação e Votação do Plano de Actividades e Orçamento para o Ano
de 2004
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que este PAO tem poucas ideias
estrátegicas para a Freguesia e teceu algumas considerações sobre o PAO.
Sr. Deputado Luís Plácido (PS) disse que o desemprego deveria ser uma das
maiores preocupações do Executivo, uma vez que Gaia tem uma das maiores taxas
de desemprego do País.
Solicita uma maior intervenção na recuperação do Património Histórico da
Freguesia.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) alerta para o facto do PAO 2004 não estar
dentro dos parâmetros do Direito de Oposição e que faltam as assinaturas dos
membros do Executivo.
Sobre o Orçamento referiu que é pouco arrojado e deu algumas ideias para o
melhorar: criação do Conselho Consultivo da Juventude; elaboração de um estudo
para uma melhor orientação do trãnsito na Freguesia; comemorações de Dias
Internacionais para sensibilizar as pessoas (ex.: Dia Contra o Tabagismo) e cursos
de Português para estrangeiros.
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) referiu a necessidade de rentabilizar e
racionalizar os bens da Junta de Freguesia e mostrou-se decepcionado com as
intervenções da Bancada do PS no que diz respeito ao PAO de 2004 ao contrário
das intervenções da CDU.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que Santa Marinha não sai beneficiada nas
transferências de verbas da Câmara Municiapl em relação a outras Freguesias, uma
vez que ao contrário de algumas Juntas de Freguesia, Santa Marinha viu as suas
verbas serem diminuídas.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) teceu alguns comentários sobre algumas
rubricas.
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) solicitou a colocação do PAO à votação
uma vez que o mesmo já foi devidamente esclarecido.
Sr. Presidente do Executivo informou que solicitou com tempo sugestões para o
Plano de Actividades, embora não exclua a hipótese de aproveitar algumas das
sugestões apresentados nesta Assembleia.
Mais informou que as obras no edificio da Junta de Freguesia estão a ser
projectadas com vista a apoios do Fundo Comunitário.
Terminou dizendo que o Executivo tudo fará para cumprir na íntegra o Plano agora
apresentado.
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Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Plano de Activides e Orçamento
para o Ano de 2004, tendo o mesmo sido Aprovado por Maioria com a seguinte
votação:
A Favor – 10 (dez) votos dos Grupos Parlamentares do PPD/PSD e do CDS/PP;
Abstenção – 7 (sete) votos do Grupo Parlamentar do PS;
Contra – 1 (um) voto do Grupo Parlamentar da CDU.
O Deputado Luís Plácido não participou na votação por estar ausente da sala
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) apresentou uma Proposta para um minuto de
silêncio pelo falecimento do Dr. Gama Vieira, que prestou serviços e foi Médico
nesta Junta de Freguesia (Doc. 17).
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta, tendo a mesma sido
Aprovada por Unanimidade.
De seguida foi lida e colocoda à votação a Minuta desta Acta para que as
deliberaçãos desta Reunião possam entrar em vigor.
A Minuta desta Acta foi Aprovada por Unanimidade dos presentes, estando o
Deputado Luís Plácido ausente da sala.
Foi encerrada esta Reunião eram 01 horas e 20 minutos, tendo sido elaborada a
presente Acta que depois de aprovada será assinada por todos os Membros da
Mesa.
O Presidente da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________________________
(José Manuel Valente Pereira de Sousa)

O 1.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________________________
(Álvaro da Silva Costa Almeida)

O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________________________
(Fransisco Teixeira Marques)
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