ACTA N.º 30
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2004
Aos trinta dias do mês de Junho 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 Marques, respectivamente como 1.º e 2.º Secretários.
A Ordem de Trabalhos que consta do Edital e que foi afixado para o efeito será
anexo à Acta (Doc. 1).
Lista de presenças em anexo (Doc. 2).
Suspensões:
Sr. Deputado Alexandre Valente da Silva (PPD/PSD) – 1 dia......................... (Doc. 3)
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD/PSD) – 1 dia …. …………. ………… (Doc. 4)
Sr. Deputado Emídio Pinto (PPD/PSD) – 1 dia ………….........................…… (Doc. 5)
Sr. Deputado José Manuel Costa Pereira (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)
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia ………….....…..... (Doc. 10)
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia ………..................…..... (Doc. 11)
Sr. Deputado Francisco Silvério da Cunha Carvalho (PS) – 1 dia …............ (Doc. 12)
Substituições:
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD)
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (PPD/PSD)
Sr. Deputado Carlos Jorge Costa Azevedo Silva (CDU)
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS)
Sr. Deputado António José Conceição Lopes (PS)
Sr. Deputado Fernando Jesus Castro (PS)
Sr. Presidente da Assembleia antes de entrar na Ordem de Trabalhos solicitou
uma salva de palmas à Selecção Nacional de Futebol.
1. Período de Antes da Ordem do Dia
1.1 Intervenção do Público
D. Orquídea Louro protestou que é lamentável a marcação desta Assembleia
privando de se festejar a vitória da Selecção Nacional.
Solicitou ao Sr. Presidente da Junta para mandar a Brigadas de Rua à Rua Marciano
Azuaga para mandar limpar as ervas provenientes da fábrica lá existente.
Sr. Presidente da Assembleia esclareceu que a Convocatória foi enviada antes de
saber se Portugal seria classificado para esta Fase.
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Sr. Manuel Peixoto disse que na rua Viterbo de Campos existem dois contentores
do lixo junto à escola, que não vão há vários dias levantar o lixo e que o Lar Pereira
de Lima ali existente despeja lixo contendo penso, seringas e fraldas.
Sr. Presidente do Executivo respondeu à D. Orquídea dizendo que voltará a
mandar a brigada ao local.
Em relação ao Sr. Peixoto disse que a junta já providenciou para que fosse um carro
ao lar buscar o lixo ali existente.
1.2 Expediente da Assembleia
Foi lida da Correspondência Recebida e Expedida (Doc. 13).
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) solicitou um esclarecimento sobre uma carta que
chegou às mãos do Partido Socialista enviada pelo Sr. Filipe Bastos do Jornal “O
GAIENSE”.
Sr. Deputado Carlos Jorge (CDU) agradeceu os convites efectuados pelo Sr.
Presidente da Junta para estar presente no Passeio da Terceira Idade, no Encontro
das Colectividades e no passeio dos Jovens das Escolas.
Agradeceu também a entrega do Plano do Programa Polis.
Também agradeceu aos serviços da Assembleia o envio da documentação desta
Assembleia.
Referiu o agrado com as vitórias que Santa Marinha alcançou nos Jogos Juvenis de
Gaia.
Sobre este assunto solicitou que na próxima edição dos Jogos seja solicitado a
todos os participantes um exame médico, que esteja sempre presente uma
ambulância e apoio médico para o caso de haver necessidade disso e que a Festa
de Encerramento seja efectuada num horário mais apropriada para as crianças.
Sobre o assunto levantado pelo Deputado Santos Pereira solicita que este assunto
se possível seja explicado pelo Sr. Presidente.
Lamenta o teor das cartas por ambas as partes dos intervenientes.
Solicita que em próximas Eleições haja uma maior divulgação sobre os locais de
voto e que se pense numa maneira em que as pessoas posam exercer o seu direito
de voto próximos da sua residência.
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PDS) apresentou em nome do Grupo
Parlamentar do PPD/PSD um Voto de Congratulação pelo trabalho desenvolvido do
Clube Desportivo do Marco (Doc. 14).
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Congratulação, tendo o
mesmo sido Aprovado por Unanimidade e Aclamação.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PDS) disse que é da mesma opinião do Deputado
Carlos Silva de se tentar arranjar uma solução para que as pessoas possam exercer
o seu direito de voto o mais próximo da sua residência.
Sobre a carta enviada da empresa “Mania de Ideias” solicitou ao Sr. Presidente do
Executivo esclarecimentos sobre a mesma.
De seguida apresentou em nome do Grupo Parlamentar do PPD/PSD um Voto de
Congratulação “Presidência da Comissão Europeia” (Doc. 15).
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Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que a CDU não tem uma posição favoravel
sobre a Moção apresentada pelo facto de o PSD quando apresentou o seu
programa de governo também apresentou um rosto para o referido programa e
agora que esse projecto está a meio o seu “timoneiro” resolve abandonar o projecto.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PDS) referiu que os portugueses se devem sentir
orgulhosos por esta escolha, uma vez que vários líderes internacionais de diversos
familias politica também elogiaram esta escolha.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) é de opinião que não está em causa a escolha
de um português para o cargo, mas sim um Primeiro-Ministro que disse que iria levar
o seu mandato até ao fim.
Por isso não acha correcta Moção apresentada, era mais de acordo com um Voto de
Felicitação de um portugês para o cargo.
A posição do PS é favorável à marcação de eleições antecipadas, por esse motivo a
bancada do PS vai votar contra esta Moção.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Moção apresentada, tendo a
mesma sido Aprovada por Maioria, com a seguinte votação:
A Favor – Dez votos (oito do Grupo Parlametar do PPD/PSD e dois do Grupo
Parlamentar do CDS-PP);
Contra – Nove votos (oito do Grupo Parlamentar do PS e um Grupo Parlamentar da
CDU).
De seguida foi apresentado um Requerimento (Doc. 16) pelo Grupo Parlamentar do
PPD/PSD requerendo o prolongamento do Periodo de Antes da Ordem do Dia,
tendo o mesmo sido Aprovado por Consenso.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) apresentou em nome do Grupo Parlamentar
do PS um Voto de Pesar pelo falecimento da Mãe do Sr. Manuel Ruivo, Tesoureiro
da Junta de Freguesia (Doc. 17).
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Voto de Pesar, tendo o mesmo
sido do Aprovada por Unanimidade, sendo guardado um minuto de silêncio.
Mais informou que esteve presente no funeral em nome da Assembleia.
Sr. Manuel Ruivo, Tesoureiro da Junta de Freguesia agradeceu o minuto de
silêncio, bem como a todos os colegas do Executivo, membros das Assembleia e
Funcionários da Junta de Freguesia pelo carinho dispensado nesta altura.
Agradeceu também a todos os dirigentes desportivos, bem como ao Partido
Socialista pela forma solidaria demonstrada pelo acontecimento.
Sr. Presidente da Assembleia disse que sobre o viaduto de Coimbrões que vem do
Candal existe um buraco não sinalizado e que junto da VL8 existem locais com
protecções anti ruidos e em outros não existem.
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Sr. Deputado Santos Pereira (PS) questionou o Sr. Presidente do Executivo sobre
as obras existentes nas Ruas das Lavouras, Machado dos Santos e Latino Coelho
onde são abertas valas e depois não as tapam.
Sr. Presidente do Executivo agradeceu as considerações do Deputado Carlos
Silva sobre a prestação de Santa Marinha nos Jogos Juvenis.
Em relação às mesas de votos o Executivo esta a estudar um método para que seja
possível as pessoas votarem o mais próximo das suas residências.
Sobre a carta enviada pelo Sr. Filipe Bastos esclareceu que foram apresentados três
orçamentos e tendo o Executivo solicitado a presença dos dois mais baratos para se
acertar os valores dos preços, foi informado que o Sr. Filipe Bastos estava ausente
do País; devido ao facto de o Boletim ter que ser publicado e da minha ausencia do
País o Boletim foi publicado pelo Comércio de Gaia.
Após a minha chegada do estrangeiro tive uma conversa com o Sr. Filipe Bastos
esclarecendo o sucedido.
De seguida leu a carta enviada ao Sr. Filipe Bastos em resposta às acusações
proferidas.
Às outras questões disse quem iria tratar com que de direito a resolução dos
mesmos.
2. Período da Ordem do Dia
2.1 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, conforme
alínea o) do n.º 1 do art.º 17 do Anexo da Lei n.º 5-A/2002 (Doc. 18)
Sr. Presidente do Executivo apresentou a informação aos Senhores Deputados,
informação essa na posse dos mesmos.
Convidou os Senhores Deputados para a Inauguração do encontro de
Colectividades na próxima sexta-feira.
Sr. Deputado Mateus Lemos (PS) solicitou que no dia da final do Campeonato da
Europa de Futebol o Executivo autorize a que os stands estejam fechados durante o
jogo.
Sr. Presidente do Executivo disse que ficará à consideração de cada uma das
Instituições.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) solicita a actualização das notícias constantes na
página da Junta de Freguesia na Internet e solicita a criação de um espaço de
opiniões.
Solicita informações sobre a Associação do Amigos do Centro de Saúde de Barão
do Corvo, se a casa da Rua Dr. António Granjo já foi alugada, em que estado está o
acordo com a TV Cabo na Zona Histórica para eliminação das antenas, como está a
criação do Conselho Consultivo da Juventude, a situação do Centro Comercial da
Simopre Arrábida.
Solicita a colocação de um sinal de estacionamento proibido na Rua Afonso III.
Sr. Presidente do Executivo em resposta ao Deputado Carlos Silva disse que a
escritura da Associação será para breve, a casa de António Granjo estão a ser
estudadas as propostas para o aluguer, o Conselho Consultivo está a ser tratado
com o Vereador Nuno Sousa, o Centro Comercial da Simopre está a sofrer algumas
obras de beneficiação.
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Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) falou sobre o patrocínio para a realização de
um Colóquio no Salão Nobre da Junta de Freguesia sobre o desporto amador
realizado pelo Clube Desportivo do Torrão, quais foram os gastos com esta
iniciativa.
Finalizou salietando a boa saúde financeira da Junta de Freguesia.
Sr. Presidente do Executivo disse que os gastos com o Colóquio foram apenas na
cedencia das instalações.
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) disse que o Voto de Congratulação aos
Juniores do Clube do Desportivo do Candal não foi pela subida mas sim pela
manutenção.
Sr. Presidente da Assembleia disse que nada mais havendo a tratar a Assembleia
vai ser interrompida e continuará no próximo dia 14 de Julho de 2004, pelas 21:30
horas com a continuação da Ordem de Trabalhos.
Foi encerrada esta Reunião eram 00 horas e 00 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
_______________________________________________________________
(Francisco Marques)
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