ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

ACTA N.º 194

No Salão polivalente da Associação Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas, sito no Lugar
das Quintas, pelas 21h40 do dia 29 de Junho de 2017, deu-se início à sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia. Em presença dos seus legítimos constituintes, procedeu-se em
concordância com a seguinte ordem de trabalhos:

A – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA;
B – ORDEM DO DIA:
Ponto 1 – Leitura de expediente e informação;
Ponto 2 – Discussão e votação da ata de 28/04/2017;
Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta e relatório
da situação financeira de abril e maio de 2017.
C – PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia saudou os eleitos presentes, executivo da junta
de freguesia e publico em geral, agradecendo à Associação Cultural das Quintas a cedência do
local permitindo assim a continuação de Assembleias descentralizadas.
Em seguida completou a bancada da CDU pelas ausências do Senhor Casimiro Santos e da
Senhora Sandra Miguel que foram substituídos pelo Senhor Custódio Domingos e pelo Senhor
Martinho da Silva, respetivamente, informando ainda que por motivos profissionais não iria
estar presente o eleito Alberto Sousa.
Completou, também, a bancada do PS pelas ausências do Senhor Mário Nuno, Senhor Paulo
Glória e Senhora Ana Sousa que foram substituídos pelo Senhor Pedro Castelo, Senhora Maria
Canavilhas e Senhor José Santos, respetivamente.

Iniciou-se a sessão da Assembleia de Freguesia.

A – Período antes da ordem do dia.
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Da bancada da CDU a Senhora Susana Chaparro, cumprimenta todos os presentes e lê uma
saudação sobre a festa realizada pela Associação Cultural das Quintas em honra de Santo
António (anexo 1);
Lê ainda um voto de pesar sobre a catástrofe ocorrida nos distritos de Leiria e Castelo Branco
(anexo 2).

Ainda, pela bancada da CDU, o Senhor Luís Santos cumprimenta todos os presentes que lê
uma saudação sobre a festa as Festas de São João realizadas na Castanheira do Ribatejo
(anexo 3) e uma moção sobre o “Mau estado na estrada de acesso à plataforma logística e o
mau estado de conservação da estação de caminhos-de-ferro e parque de estacionamento da
REFER” (anexo 4).

Pela bancada do PS, o Senhor Pedro Castelo cumprimenta todos os presentes e gratifica-se
por estar no Lugar das Quintas porque é sempre bom visitar todos os lugares da freguesia.
Deixa uma saudação à Comissão de festas de S. João pelo esforço e empenho que têm em não
deixar morrer estas festas.
Saúda também, o Lugar das Quintas pelas festas em honra de Santo António, esteve pena de
não estar presente, mas sabe que foi um sucesso.
Uma palavra de pesar sobre a tragédia que aconteceu há pouco tempo em relação aos fogos
e uma palavra de apreço aos nossos bombeiros que têm tido muito trabalho e esperando que
terminem por aqui.
Fala da sobre a requalificação para o polidesportivo das Quintas e sugere que fosse articulado
com a Câmara Municipal para se efetuar a cedência daquele espaço à Associação Cultural das
Quintas, proposta já apresentada pelo PS em 2015 e chumbada pela bancada da CDU.
Diz que a Assembleia de Freguesia não estava publicitada no site da Junta de Freguesia.
Diz ainda, que fica contente por estarem tantas pessoas a assistir à Assembleia.
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O Senhor Presidente da Mesa agradece as intervenções e coloca o voto de pesar apresentado
pela bancada da CDU a votação. O mesmo foi aprovado por unanimidade.
Desta forma pede um minuto de silêncio em memória das vítimas desta tragédia.

Passa a palavra ao Senhor Presidente da Junta para responder às questões colocadas.

O Senhor Presidente da Junta cumprimenta todos os presentes e dá início às respostas das
questões levantadas:
- A gravação não se percebe…….
- Sobre o Polidesportivo das Quintas informa que desde 2009 que foi pedido a recuperação
do mesmo antes de ser passado para a responsabilidade das Juntas de Freguesias;
- ……A gravação não se percebe…….

O Senhor Pedro Castelo da bancada do PS volta a pedir a palavra, e diz que fica contente por
a Praceta da Cevadeira já ter as obras realizadas.
E uma palavra de satisfação pelo inicio das obras de saneamento e seja quem for que esteja a
governar podem sempre contar com a bancada do PS para apoiar em tudo o que seja bom
para a freguesia.
Falou sobre os semáforos para a saída dos carros dos Bombeiros que finalmente foram
colocados antes do Quartel.

Da bancada da CDU a Senhora Susana Chaparro diz que votaram contra a proposta
apresentada pelo PS sobre a cedência do espaço do polidesportivo das Quintas, não por não
concordarem com a requalificação mas com outros pontos da proposta.

O Senhor Presidente da Junta respondeu ao Senhor Pedro Castela da bancada do PS sobre os
semáforos………………… A gravação não se percebe……

O Senhor Presidente da Mesa comentou que………… A gravação não se percebe……
…………………
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O Senhor Presidente agradeceu a intervenção de todos e não havendo mais ninguém para
falar, coloca a moção à aceitação da mesa.
Aceite a moção é colocada à discussão.
Como ninguém se pronunciou sobre a moção apresentada passamos á votação:

Moção “Mau estado na estrada de acesso à plataforma logística e o mau estado de
conservação da estação de caminhos-de-ferro e parque de estacionamento da REFER”:
Contra – 0
Abstêm-se – 0
A favor – 12
Aprovada por unanimidade.

B – ORDEM DO DIA:
Ponto 1 – Leitura de expediente e informação;
Senhor Presidente da Assembleia diz que esteve presente……… A gravação não se percebe……

Ponto 2 – Discussão e votação da ata de 28/04/2017;
Pergunta se existe algo a discutir sobre a ata e não existindo nada a apontar, passou-se á
votação, onde foi aprovada por maioria (8 votos) com quatro abstenções (3 da bancada do PS
e 1 da bancada da CDU porque não estiveram presentes nessa sessão)

Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Junta e
relatório da situação financeira de abril e maio de 2017;

O Senhor Presidente da Junta começou por dizer que está tudo escrito na informação e que o
executivo está ao dispor para responder às questões que venham a ser colocadas.

O Senhor Pedro Castelo da bancada do PS diz que deixa um voto gratificante por que contruiu
o documento mas vai abster-se porque atuaria de outra forma.
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O Senhor Nuno Fera cumprimenta todos os presentes e pergunta como as despesas de capital
é aproximadamente de 1%, o que vai ser realizado até ao final do ano?

O Senhor Presidente da Junta diz que está apurado até 31 de Maio e que após essa altura é
que se começou a gastar e que será gasto até ao final do mandato.

C – Período reservado à intervenção do público
Fala a Senhora Luísa Fajardo que cumprimenta todos os presentes e diz que é um gosto
receber a Assembleia na ACR das Quintas.
Pergunta se é verdade que as obras de saneamento vão dar inicio a segunda fase?
Andou uma empresa a fazer limpeza nas Quintas mas não limparam nada……………….se a Junta
tem conhecimento…. A gravação não se percebe……

Fala a Senhora Joana Ferreira que pergunta se as obras de saneamento que se estão a iniciar
se também vai pela estrada da Carapinha.

O Senhor Vitor Teixeira diz que existem arvores……carros… A gravação não se percebe……
Tentar que as pessoas não parem os carros em cima dos passeios….. A gravação não se
percebe……
O parque infantil ou está em condições ou não vale a pena….
O único parque de estacionamento foi ocupado com material de obras, fica parvo com a
situação.

A Senhora Luísa Fajardo pede novamente a palavra e dá os parabéns á Comissão de Festas
pelas festas de São João.

A Senhora Cândida Martins diz que é necessário repor os sinais de trânsito para os pesados
no Lugar das Quintas.
Pergunta se a limpeza da rotunda está prevista e pergunta também se já conseguiram
contactar com o dono do terreno da estrada da carapinha por causa das canas, visto estar
muito perigoso.
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O Senhor Presidente da Junta responde às questões colocadas………… A gravação não se
percebe……

Para terminar, o Senhor Presidente da assembleia pede ao Senhor Presidente da Junta para
marcar uma data………… A gravação não se percebe……
Agradece novamente a cedência do espaço e ao público presente.
O Senhor Presidente pede ainda a todas as bancadas presentes que e como se aproxima a
campanha eleitoral e eleições autárquicas, que todos os que venham a ser candidatos que
apresentem as suas ideias numa base de respeito e em serviço à população sem ofensas entre
partidos e que a campanha corra dentro da maior normalidade.

O Senhor Presidente da Mesa despede-se e dá por encerrada a sessão às 23.00 horas.

A atual ata foi elaborada de acordo com o artigo 92 da lei n.º 169/99 de 18 de Setembro,
alterada pela lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, pelo que vai ser assinada, após aprovação,
pelo Presidente da Mesa e por quem a lavrou.

Presidente:_____________________________________________________________
1.ª Secretária:___________________________________________________________
2.ª Secretária:___________________________________________________________
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