
Ata número 182 da reunião de Assembleia da Freguesiâ dê Cete

Aos vinte e três dias do mês de sêtembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma noras e
dezassete minutos, reuniu a Assembleia em sessão ordinária na sede dâ Juntâ de Cete, sito na
rua de Fontiêlas, número dois, nesta mesma Vila de Cetê, com a sêguinte ordem de trabalhos:

1. Período antesda ordem do dia:

1.1-Leitura e votação da Ata da Assembleia de FÍeguesia Ordinária dê 24 de junho de
2076

l.zlntervenção e aprecìação de êssuntos de interessê para a freguesiê pelos seus
membros

2. Ordem de trãbalhos:

2.1- Apreciação das atividades e situação financeira da Junta, relativo ao período de 01
dejunho de 2016 a 31dê agosto de 2016.

3.PerÍodo para a inteívencão do oúblico

O Prêsidentê da Assembleiâ de FrêEuesia, Adriano Rocha, dêu início à reunião. O
mesmo saudou lodos os presentes e solicitou à segunda secretáÍia, Eulália Barbosã, que
procedesse à chamâda dos membros da Assembleia, na qual os membros Ana Teresa pâcheco
do PSD e Henrique Cardoso da CDL, não estiveram Dresentês.

1.l-Leitura e votação da Ata da Assembleia de Freguesia Ordinária de 24 de iunho de
2016

Em seBuida, a primeirâ secretáriâ, Regina Ferreira, procedêu à leitura dâ ata ne 1g1. A ata foi
aprovada por unênimidâde pelos membros presentes nesta Assembleja, com sete votos.

l.2lntervenção ê apreciâção dê assuntos de intêresse parã ã Freguesia pelos seus
membros

Inscreveram-5e:

Pachêco.

Eulália Barbosa

que é necessário fazer

Eulália Barbosa, Daniela Sousa, losé Alberto pereira e Fernando

apresentou a propostâ do grupo parlamentar dã CDU, relembrando
algo maìs por Cete. Solicitou ao prêsidente da lunla que, na próxima



Presidência Aberta, reforçasse junto do presidente da Cámara Municipal de paredês, a
necessidade de infervenÇão nos seguintes aspetos: primeiro, quanto ao Lugar da Figueira,
disse sêr urgente encontrar umâ sorução paía a fartâ de acessibiridade a uma amburância.
Acrescentou que essa situação deverá ser constatâda pelo presìdente da Câmara; Segundo,
sobre os Pâsseios entre parada e Cete, estes nâo deverão cair no esquecimento; Ìerceiro,
relêmbrou ao senhor Presidente que Cete, à semelhânça das outrâs Freguêsias do Concelho,
também deveria ter um paÌque desportivo. para concluir, endereçou um agradecjmento aos
Bombeiros da Freguesia pelo serviço prestãdo durante este Verão nos inúmeros incêndios que
deflagraram.

Daniela Sousa questionou o presidente dã .lunta sobre a situação dos passeios na
Freguesia, uma vez que tiveram conhecimento que, na Assembleia Municipalde abrjl de 2015,
o Senhor Presidente da Câmara tinha referido que até setembro de 2015 arrancava a
construção dos passeios entre as Freguesias de parada e Cete com vistê à ligação ao Centro
Escolar de Cete.

losé Alberto Pereira, quanto aos passeios entre Cete e pârãda, disse ter conhecimento
de que o atual Governo está a impedir a construção dos mesmos. Relativamentê à Rua da
liberdade, agradece ao presidente da Junta o trabalho, constâtando que já há atgo feito.
Ìerminou a sua intervenção convidando os presentes a participarem numa caminhada, no dia
seguinte, com inícjo no Mosteiro de Cete, percorrendo a Freguesia e suãs euintas.

Fernando Pacheco iniciou o seu dÌscurso perguntando ao Senhor presidente qual o
ponto de situação dos râils e construção do passeio na Rua do Cardal, entre o Centro Sociate â
Casa da D. quininha, uma vez que já tinha questionado na última Assembleia. Nesse sentido
questionou se voltou a solicitarjunto das entidades competentes a resolução deste píootema
Perguntou para quândo está prevista a conclusâo dos trabalhos na Avenida da Liberdãde e a
benefìciação do pavimento da Eslrada entre Mouriz e a Rotunda de S. pedÍo.

Em nome do Pt solicitou ao Senhor presidente da Junta que contactasse com mãtor
brêvidade possível os píoprietários da habitação sita no cruzamento de s. sebastião no sentido
destes apararem as sebes que delimitêm a proprÌedade, uma vez que estão a desenvolverem_
se de forma desordenada, retìrando visibilidade aos automobilistas. Chamou, ainda, a atenção
pâra o facto de a maioria das Ruas de Freguesia carecer de limpeza, como por êxemplo a Rua
de Belo Horizonte e Ruâ da Nogueira. euanto aos Fontãnários, referiu que o pS de Cete
gostaria de saber o motivo de retirar a cobertura do Fontanário de Valverde e se foi retirada
para ser substituída e, relativamente ao Fontanário de Além, chamou a atenção parâ o facto
de este se encontrar sem água, dado a tubagem êstar obstruída. Assim sendo, e como são
poucos melros de tubagem o PS, solicitou a sua rápida rêparação. Comunicou, ainda, que os
elêmentos do PS gostariam de ser informàdos se já foi concretizada a atribuição do Infantário
do Vau a alguma Instituição

Para terminar, informou que a Bancada do pS queria deixar a sua homenàgem aos
Bombeiros Voluntários de Cete pelê forma dedicadâ com que enfrentaram os sranoes
incêndios que assolaram o país e neste câso a área coberta poresta corporaçâo,



O Presidente da Junta, sobre a presidência Aberta, respondeu que foi contactado, mas
que aìnda não há datã marcada e que se for para o presidente da Câmara fâzer promessas
inválidas não vale a pena vir a Cete. Sobre os passêios entre parada ê Cete, referiu que o
Governo está em contenção e que a sua luta tem sido incansável. Acrescentou que recebeu
uma comunicação das Estradas de portugal em quê referiâm um pagamento dê umâ tãxa
anual pelos hâbitantês. Remãtou este assunto, compromêtendo_se a falar sobrê os passeios na
proxima Assembleia Municipal a realizar no dia quatro de outubro. Quanto aos rairs disse
aindâ não ter sido possível, embora tenham solicitado à Brisa uns usados; sobre o passeio para
o cardâl referiu que â rimpeza das sirvas foifeita; sobrê a rotunda na Avenida da senhora do
Vale está em negociaçõês entre a Cámara ê os proprietários dos terrenos e sobre a Rua da
Liberdade respondeu que â Engenheira lhe garantiu que em breve será colocado parateto ou
alcatrão. lnformou, aindâ, quê já Íoi pedida a limpeza dâ Rua de Além à Câmara, que a
cobertura do Fontanário de Valverde foi retirada, por sua indicação, porque estâva daniÍìcada
e constituía um pêrìgo para ãs pessoas e a oDra do Fontanário de Âlém tem de ser
devidamentê analisada. Relativâmentê ao Infantário do Vau disse que está vago e que pooera
ser entreBue se aparecer arguma Associaçâo credível. Finalmente) deu os paraoens aos
Bombeiros Voluntários de Cete dizêndo que a junta ajudou como podia.

2. Ordem de trabalhos:

2.1- Aprêciação das atividades e situação financeirâ da Juntã, relativo ao período de 01
dejunho de 2016 a 31de agosto de 2016.

O Presidente dã Junta leu o docuíhento ehtreguê aos membros da Assembleia da
situação Financeira de 1 de junho até 31 de agosto, tendo referido que o saldo é o segutnte:
Execução Orçamental -21.883,72€ e Operaçôes dê tesourâria _1.203,78€.

O Presidente da Junta apresentou um resumo das prjncipais obras e atividades
desenvolvidas nestê perlodo: estãcionamentos junto ao Restâurante da Carmo Mota; acordo
com a gerência dos condomínios da Senhora do Vale para tapulhar as fossas, colocar paralelo e
fazer mais estacionamentos; passeio dos idosos à euinta da Malâfaia; oferta dê 2O0.OO€ ao
Futebol Clube de Cete para inscrições; oferta de 1OO.OO€ ao crupo Folclórico de S. pedro de
Cete; orçamento feito para um muro caído na Figueira.

Finalmente agrâdeceu às ìnúmeras pessoas que estiveram presentes no funeralde seu
pai e o apoio que teve aquando do acidente do sêu irmão.

3.Pêríodo oara a intervencão do público

Inscreve u-sê lo rge Morais

lorge Morais, na sua breve intervenção, pêrguntou ao prêsidentê da Junta se saoe qual
a situação do saneamento em Cete: que percentêBemr sê estão a decorrer obras e se tem
conhêcimento da continuação dos trabalhos. Caso não soubesse, gostariã que o presidênte se
informasse e fosse comunicado na próxima Assembleia.

O Presidente da Junta reconheceu que o saneamento é umâ necessidade e que pensa
que até âo Íìnal do mandãto haja mâis obra realizada, pelos menos na zona industrial será



essencial. Nestê momento, crê quê a percentagem da freguesia abrangida pelo sâneamento
seja de cinquenta por cento.

O Presidênte da Assembleìa, Adriâno Rochâ, atradece a todos a sua presença e dá por
terminadâ a Assembleia de Freguesia pelâs vinte e duas horâs e dez minutos.

Depois de lida e aprovêda, esta ata será devidamente assinada.

/)
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A Primeirâ Secretária

(Regina lúaria Alves Ferreira)

O Presidente

(Mãriã Euláliê Ferraz Barbosa)


