ACTA N.º 33
SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2004
2.ª Reunião – 13 de Outubro de 2004
Aos treze dias do mês de Outubro de dois mil e quatro realizou-se a 2.ª
Reunião da Sessão Ordinária de 22 de Setembro de 2004 no edifício da Junta
de Freguesia de Santa Marinha, no seu Salão Nobre, a Assembleia de
Freguesia de Santa Marinha. Esta reunião teve inicio às 21h 30m e foi
presidida pelo Sr. José Manuel Valente Pereira Sousa e secretariada pelos Srs.
José Manuel Costa Pereira e Álvaro da Silva Costa Almeida, 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).
Suspensão / Ausência:
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ………… (Doc. 3)
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia ………………. ……. (Doc. 4)
Substituições:
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS)
Sr. Deputado Carlos Jorge Azevedo da Silva (CDU)
Faltaram:
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS)
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS)
Ordem de Trabalhos
1. Período de Antes da Ordem do Dia
1.1 Intervenção do Público
Sr. José Manuel Santos, morador da Calçada da Serra lamentou o facto de os
moradores terem sido deixados ao abandono, devido aos realojamentos
efectuados no local e pretendem saber o que vai ser feito com as pessoas que
ali ainda habitam e para quando o arranjo do pavimento da Calçada.
Sr. Mário António Peixoto, morador da Calçada da Serra reforçou a
intervenção anterior e solicitou a intervenção do Sr. Presidente do Executivo.
D. Orquídea Louro agradeceu em nome do Grupo de Convívio “Os Amigos da
Serra do Pilar” ao Sr. Presidente do Executivo pelo apoio dado ao longo da sua
existência.
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Recordou ainda o tempo em que os habitantes da Calçada da Serra vinham a
esta Assembleia pedir casa e agora os Presidentes da Câmara Municipal de
Gaia e da Junta de Freguesia de Santa Marinha conseguiram arranjar essas
casas que tantos desejavam.
Falou sobre um comunicado reles sobre o Padre do Candal, onde também
ofenderam esta Junta de Freguesia.
Sr. Presidente do Executivo informou que este Executivo tudo fará em
benefício dos mais necessitados e que junto da GAIA SOCIAL e da Câmara
Municipal de Gaia conseguiram ao fim de meio ano solucionar todos os casos.
Mais informou que está em estudo o arranjo da pavimentação da Calçada e
que se houver algum problema de outra área a Junta de Freguesia está ao
dispor, juntamente com a Assistente Social para que tudo seja feito para
resolver os problemas expostos.
1.2 Expediente da Assembleia
Foi lida a Correspondência Recebida e Expedida de que se anexa relação
(Doc. 5).
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) congratulou-se com a presença das
pessoas que hoje estão no público expondo os seus problemas e que entende
que é de todo o direito as pessoas virem a esta Assembleia expor os seus
problemas.
Falou sobre o estado do pavimento da Calçada da Serra que já está há muito
tempo para ser arranjado e ainda nada foi feito.
A CDU é de opinião que deve ser feito um levantamento das carências e do
que pode ser feito na Calçada da Serra para que em conjunto possa ser feito
alguma coisa.
Foi com agrado que viu a casa devoluta na Rua Senhor de Matosinhos ser
demolida.
Falou sobre a poda das árvores do Jardim do Morro.
Sobre a resposta do protocolo com a TVCABO não ficou esclarecido em
relação às zonas do Lugar de Gaia e do Castelo.
Solicitou apoio para o Agrupamento de Escuteiros de Santa Marinha, sugerindo
se possível a cedência de instalações no Convento Corpus Christi.
Sra. Deputada Alzira Reis (PS) agradeceu ao Executivo a ideia da realização
de uma caminhada inserida no Dia do Coração, sugerindo que esta iniciativa se
realizasse uma vez por mês.
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) pediu a reparação de um poste de
iluminação que está a tombar junto da GAIA SOCIAL e o arranjo de um sinal de
sentido único na Rua Alexandre Herculano.
Informou que o Jardim do Candal está ao abandono.
Sobre o panfleto que está a circular no Candal sobre o Padre está a circular em
vários locais do Concelho.
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Sr. Deputado Mateus Lemos (PS) entregou uma cópia de um ofício (Doc. 6)
enviado a um Munícipe em resposta a um pedido de resolução do problema de
lixo junto à escola de Viterbo de Campos.
Falou também sobre o facto de o Lugar de Gaia ter ficado de fora com o
Protocolo entre a TVCABO e a Câmara Municipal de Gaia, lamentando esse
facto, pois outros locais vão ser contemplados.
Sr. Deputado Costa Pereira (PPS/PSD) disse lamentar o que se tem
manifestado nesta Assembleia, onde estão a tentar dar a ideia que este
executivo nada tem feito em benefício da Freguesia.
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPS/PSD) disse concordar que esta
Assembleia tem sido um pouco “cinzenta”, lembrando que muito tem sido feito,
mas os problemas são muitos para serem resolvidos de uma vez só.
Está convicto que o Sr. Presidente e o seu Executivo tudo irão fazer para os
resolver o mais breve possível.
Apresentou em nome do Grupo Parlamentar do PPD/PSD um Voto de
Congratulação ao Clube Desportivo do Marco pela convocação de três Atletas
no Mundial de Cadetes de Ténis de Mesa (Doc. 7).
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) mostrou-se solidário com a
população da Calçada da Serra e que podem estar descansados pois o Sr.
Presidente do Executivo é uma pessoa que tudo faz para que a população de
Santa Marinha tenha os seus problemas resolvidos.
Falou também do panfleto que está a circular no Candal, onde consta o
telemóvel do Sr. Presidente do Executivo, mostrando a sua solidariedade.
Alertou o Executivo para quando atribuir os subsídios deve ter em atenção o
trabalho desenvolvido pelas Colectividades, dando o exemplo do Clube
Desportivo do Marco.
Sr. Presidente da Assembleia leu e colocou à votação o Voto de
Congratulação apresentado pelo Grupo Parlamentar do PPD/PSD, tendo o
mesmo sido Aprovado por Unanimidade e Aclamação.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que as primeiras palavras são
dirigidas à população aqui presente da Calçada, onde cada um tem o seu
problema e acredita que o Sr. Presidente do Executivo tudo fará para que os
problemas de cada um sejam resolvidos junto das entidades competentes. Mas
infelizmente Gaia é um Concelho com bastantes carências e estes problemas
demoram algum tempo a serem resolvidos.
Sugere que tragam os seus problemas ao Sr. Presidente do Executivo, para
que conjuntamente com a Dra. Isaura possam ser resolvidos.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) lamenta que em pleno século XXI ainda
existam pessoas a viver nas condições destas pessoas que aqui hoje estão e
apela ao Sr. Presidente do Executivo para que faça tudo o que estiver ao seu
alcance para tentar resolver estes problemas.
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Sr. Presidente do Executivo respondeu ao Deputado Carlos Silva dizendo
que ainda nada está definido sobre o programa POLIS na Calçada da Serra,
bem como o PDM e que o Executivo está atento a estas questões.
A casa da Rua Senhor Matosinhos já foi demolida há cerca de um mês.
Em relação ao protocolo com a TVCABO estamos a tentar que este problema
seja resolvido.
Ao Deputado Arnaldo Moreira disse que o Jardim do Candal ainda está em
obras, sobre o poste de iluminação estamos aguardar que as companhias de
seguros resolvam o assunto.
Sr. Presidente da Assembleia leu um Requerimento (Doc. 8) do Grupo
Parlamentar do PPD/PSD para o prolongamento do Período de Antes da
Ordem do Dia, Requerimento esse que foi Aprovado Por Consenso pela
Assembleia.
Sr. Presidente do Executivo agradeceu a solidariedade manifestada por
causa do panfleto.
Ao Deputado Mateus Lemos lembrou que este assunto já tinha sido tratado,
mas pelos visto voltou tudo à normalidade e sobre a TVCABO já referiu
anteriormente, mas que vai falar com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Gaia.
Agradeceu as palavras do Deputado Costa Pereira, lembrando que ainda
existe muita coisa a fazer em prol da Freguesia.
Ao Sr. Carlos Silva disse que também o executivo lamenta o estado em que os
Escuteiros de Santa Marinha estão, mas eles não querem sair de junto da
Igreja.
Ao Deputado Eduardo Pinto informou que o executivo está atento ao
desempenho das Colectividades.
Terminou informando que a Junta de Freguesia está atenta aos problemas
existentes na Calçada da Serra e que tudo fará para resolver esses problemas.
À Deputada Alzira Reis disse que é intenção do Executivo manter essa
actividade.
2. Período da Ordem do Dia
2.1 Continuação da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 22 de Setembro
de 2004
2.1.1 Proposta de Aditamento à Tabela de Taxas e Licenças
Sr. Presidente do Executivo apresentou a Proposta de Aditamento à Tabela
de Taxas e Licenças (Doc. 9), pois este espaço é muitas vezes solicitados por
entidades de fora da Freguesia e esta Tabela servirá para pagar ao funcionário
que estará presente, bem como o gasto da luz.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) questionou que tipo de entidades solicitaram
a cedência do Salão Nobre e é de opinião que a isenção deverá ser para
entidades não lucrativas ou de interesse da Freguesia.
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Sr. Presidente da Assembleia questionou se está incluída alguma utilização
entre as 21 horas e as 24 horas no ponto 1.4.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) é de opinião que a isenção deveria estar
mais explícita e já descriminadas
Questionou como foi achado este valor.
Sr. Presidente da Assembleia sugeriu que sejam explícitas as isenções na
proposta.
Em relação aos valores é de opinião que são valores simbólicos.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) é de opinião que deve ser o executivo a
ser responsável pela isenção da Taxa.
De seguida apresentou uma Proposta (Doc. 10) onde a utilização do Salão
Nobre entre 19:00 horas e as 24:00 horas seria de 120 Euros, alterando a
numeração seguinte.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a proposta de Aditamento à
Tabela de Taxas e Licenças (Utilização do Salão Nobre) com as seguintes
alterações:
• Inserir à Nota “…, nomeadamente para actividades não lucrativas de
Associações ou Agremiações da Freguesia ou outras actividades de
interesse da Freguesia.”;
• Acrescentar a Proposta do PSD (Doc. 10).
Esta proposta foi Aprovada por Unanimidade.
De seguida entregou cinco Actas para serem discutidas na próxima Assembleia
de Freguesia.
2.1.2 Primeira Revisão Orçamental
Sr. Presidente da Assembleia apresentou uma rectificação observada no
documento enviado aos Senhores Deputados.
Sr. Presidente do Executivo informou que esta primeira Revisão Orçamental
de 2004 tem a ver com o Projecto de Modernização Administrativa onde a
Junta de Freguesia foi contemplada, sendo necessária esta Revisão
Orçamental.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) perguntou de que rubrica foi retirada a
verba dos 17.500 euros.
Sr. Presidente da Assembleia informou que esta Assembleia será
interrompida e que na próxima Sessão o executivo esteja apto para responder
às questões levantadas.
A próxima Assembleia de freguesia será realizada no próximo dia 27 de
Outubro de 2004, pelas 21.30 horas neste salão Nobre.
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Foi encerrada esta Reunião eram 00 horas e 05 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
_______________________________________________________________
(José Manuel Costa Pereira)

O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________________________
(Álvaro da Silva Costa Almeida)
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