ACTA N.º 36
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004
2.ª Reunião – 5 de Janeiro de 2005
Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e cinco efectuou-se no Salão
Nobre do edifício da Junta de Freguesia de Santa Marinha a segunda reunião
da Sessão Ordinária de Dezembro da Assembleia de Freguesia.
Esta reunião teve inicio às 21h 30m e foi presidida pelo Sr. José Manuel
Valente Pereira Sousa e secretariada pelo Sr. Álvaro da Silva Costa Almeida,
como 1.º Secretário, devido à ausência do Sr. Deputado José Manuel Costa
Pereira.
A Ordem de Trabalhos que consta do Edital e que foi afixado para o efeito será
anexa à Acta (Doc. 1).
Lista de presenças em anexo (Doc. 2).
Suspensão / Ausência:
Sr. Deputado José Manuel Costa Pereira (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 Pinto (PPD/PSD) – 1 dia ………………………….…. (Doc. 6)
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ………… (Doc. 7)
Sr. Deputado José Raimundo Moreira Filipe (PS) – 1 dia ……. …....…. (Doc. 8)
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia.. (Doc. 9)
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia ………….…. ….... (Doc. 10)
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia ………........ (Doc. 11)
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia ……………………. (Doc. 12)
Substituições:
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD / PSD)
Sr. Deputado José Costa e Silva (PPD / PSD)
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS)
Sr. Deputado Francisco Silvério Carvalho (PS)
Sr. Deputado António José da Conceição Lopes (PS)
Sr. Deputado Carlos Jorge Azevedo da Silva (CDU)
Ordem de Trabalhos
1. Período de Antes da Ordem do Dia
1.1 Intervenção do Público
D. Elvira Coelho Braga disse não concordar com a Taxa de Mil Euros para
enterramento de pessoas não recenseadas na Freguesia, pois apesar de ter no
Cemitério enterrados os seus familiares e estar a remir uma sepultura há mais
de 35 anos, como já não está recenseada, estará abrangida pela taxa se quiser
ficar no Cemitério.
Sr. Presidente do Executivo informou que essa Taxa tem que ver com o facto
de o Cemitério estar a ficar sem espaço, pois assim salvaguardam-se as
pessoas recenseadas em Santa Marinha.
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D. Orquídea Louro perguntou se está a ser estudado algum projecto para a
Fábrica MANUS e quem é que colocou o portão no terreno junto ao Edifício da
Junta de Freguesia.
Sr. Presidente do Executivo informou que visitou com o Vereador António
Barbosa e dois Engenheiros da Câmara Municipal de Gaia a Fábrica MANUS e
que estão a estudar uma solução para o local.
Sobre o caminho de servidão junto à Junta de Freguesia é propriedade do Sr.
Alferes Pereira e a Junta de Freguesia nada tem a ver com a colocação do
portão.
1.2 Expediente da Assembleia
Foi lida a Correspondência Recebida e Expedida de que se anexa relação
(Doc. 13).
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) agradeceu o Postal de Boas Festas
enviado.
Falou sobre a antiga Fábrica Cerâmica das Devesas onde estão a ser
efectuadas obras ao que parece sem conhecimento do IPPAR.
De seguida apresentou uma Moção “Em defesa do nosso Património” sobre os
estaleiros da Praia de Vila Nova de Gaia. (Doc. 14).
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Moção “Em defesa do
Património”, tendo a mesma sido Aprovada por Maioria com 17 votos a favor e
uma abstenção, do Sr. Presidente da Assembleia.
De seguida esclareceu que a sua abstenção não é porque seja contra a
Moção, mas sim porque acha que os Estaleiros não têm viabilidade naquele
local.
Sr. Presidente do Executivo disse que para o terreno onde está situada a
Cerâmica das Devesas existe um projecto já muito antigo para o local e que
actualmente estão a ser limpos os terrenos com autorização da Câmara
Municipal de Gaia e com o conhecimento do IPPAR.
Em relação aos Estaleiros o Executivo também está de acordo com a Moção
apresentada.
2. Período da Ordem do Dia
2.1 Eleição de um novo Elemento do Executivo, por motivo de suspensão
de mandato
Sr. Presidente do Assembleia leu a Proposta apresentada para a Eleição de
um novo Elemento para o Executivo (Doc. 15), bem como a Certidão da Acta
do Executivo onde consta essa deliberação (Doc. 16).
De seguida foi feita a Eleição do novo Elemento do Executivo por voto secreto,
tendo a Proposta apresentada que indica o Sr. Francisco Marques para ocupar
o lugar de Vogal do Executivo obtido 17 votos a favor e um voto branco, tendo
de seguida o Sr. Francisco Marques ocupado o seu lugar de Vogal.
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Foi também solicitado à bancada do PPD/PSD a indicação de um elemento
para ocupar o lugar deixado vago pelo Sr. Francisco Marques.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) lamentou que esta substituição tenha
surgido por motivos de saúde, desejando as mais rápidas melhoras ao Sr.
Fernando Correia e desejou ao Sr. Francisco Marques os maiores sucessos no
desempenho das suas novas funções.
2.2 Continuação da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 15 de Dezembro
de 2004
2.2.1 Apreciação e Votação do plano de Actividades e Orçamento para o
ano de 2005
Sr. Presidente do Executivo apresentou o Plano de Actividades e Orçamento
para o Ano de 2005, que considerou ambicioso, e difícil de ser concretizado
(Doc. 17).
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que o facto da CDU não ter estado
presente na reunião para a discussão do Plana de Actividades e não ter feito
qualquer sugestão para o mesmo é porque acha que também não seriam
contempladas.
No Plano Plurianual falta saber com que verbas vão ser feitos os investimentos
mencionados, pois não constam as verbas para o efeito.
Saúda as propostas de levantamento da habitação sobre o saneamento que
falta na Freguesia, dos circuitos de manutenção e a organização de debates
sobre a saúde.
Lamentou a falta de um carta de princípios para a atribuição dos subsídios às
Colectividades, falta de projectos para o trânsito na Freguesia e sobre
segurança, bem como na área do turismo.
Finalizou desejando um bom trabalho ao Executivo neste último ano de
mandato e que podem contar com a CDU para o que precisarem, nunca
deixando de efectuar as criticas construtivas necessárias.
Sr. Presidente da Assembleia solicitou ao Executivo uma reunião com os
Técnicos da Câmara Municipal de Gaia e os Membros da Assembleia de
Freguesia para que se discuta o Plano Director Municipal para a Freguesia de
Santa Marinha, pois assim todos ficariam a saber o que vai ser feito.
Sr. Presidente do Executivo disse que no Plano são apresentadas algumas
obras de referência, mas só após aprovação da Conta de Gerência de 2004
serão apresentados os valores das mesmas.
Sobre o PDM o Executivo já teve acesso ao projecto, mas irá solicitar uma
reunião para que possa ser apresentado e discutido.
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) disse que ao longo dos anos os
planos de Actividades eram meras intenções e agora são projectos realizáveis.
Nota disso é a remodelação da Junta de Freguesia para melhor servir a
população mais idosa.
Espera que o Executivo continue o trabalho que tem desenvolvido até esta
altura.
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Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) felicitou o Sr. Presidente do
Executivo pelo empenho demonstrado e pela apresentação deste Plano de
Actividades.
Sobre o Plano de Actividades diz concordar com a preocupação do Deputado
Carlos Silva sobre a falta de verbas no Plano Plurianual.
Sensibilizou o Presidente do Executivo para que nos apoios às Colectividades,
fossem contempladas aquelas que mais trabalham em prol da Freguesia e da
Comunidade.
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) reforçou as palavras do Deputado
Eduardo Pinto, pois dadas as carências e as dificuldades existentes, este Plano
de Actividades é excelente.
Em relação ao desporto disse que este Executivo tem criado condições para
que a prática desportiva seja para todos, dando o exemplo do projecto
existente para o Convento Corpus Christi, onde também existe a hipótese de
ser lá colocada temporariamente a sede do Clube Desportivo do Torrão, para o
que a Câmara Municipal de Gaia dará todo o apoio necessário.
Sr. Presidente do Executivo informou que dentro de dois meses estarão
concluídas as obras de melhoramento da Secretária; esses melhoramentos são
a prova da grande contenção financeira que o executivo tem feito ao longo do
mandato.
Em relação aos apoios às Colectividades disse que as verbas atribuídas são
poucas para o trabalho desenvolvido e alerta para o facto de que os tempos
que se avizinham não vão ser fáceis.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Plano de Actividades e
Orçamento para o Ano de 2005, tendo o documento sido Aprovado por Maioria
com dez votos a favor das bancadas do PPD/PSD e do CDS-PP e 8
abstenções (sete da bancada do PS e uma da bancada da CDU).
2.2.2 Leitura e votação das Actas das reuniões anteriores da Assembleia
Sr. Presidente da Assembleia informou que devido ao facto de não terem
sido distribuídas as Actas aos Srs. Deputados foi este ponto retirado.
De seguida foi lida e colocada à votação a Minuta da Acta para que as
deliberações hoje Aprovadas entrem de imediato em vigor, tendo a mesma sido
Aprovada por Unanimidade.
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
_______________________________________________________________
(Álvaro da Silva Costa Almeida)
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