------------------ ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA CADEIRA ---------------------------------------------------------------ATA nº 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao décimo sexto dia do mês de Julho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma
horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se na sala de sessões da junta de
freguesia, em sessão ordinária, os membros da assembleia de freguesia de S. Pedro
da Cadeira, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------

Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior----------------------------



Ponto dois – Exposição das actividades realizadas pela junta e situação
financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------



Ponto três – Toponímia em Barrocas. -------------------------------------------------------



Ponto quatro – 1ª Revisão ao Orçamento e GOP de 2014. ----------------------------

Estiveram presentes na sessão os seguintes membros: Luis Lopes, presidente da
Assembleia; Dulce Batista, primeiro secretário; Bruna Alves, segundo secretário e
ainda João Caiado; Nuno Henriques; Vítor Gageiro; Paulo Pedro e Ana Pistachini. ----Estiveram também presentes os membros do executivo: Carlos Gomes, presidente da
Junta de Freguesia; Ilídio Brasil, secretário e António Alves, tesoureiro. -------------------Esteve ausente Helena Carlos. ------------------------------------------------------------------------Estando reunidos os membros eleitos, deu-se inicio á sessão de acordo com a Ordem
de Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se á leitura da ata da reunião anterior conforme o ponto um, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------Do ponto dois, o presidente da Junta expôs as actividades realizadas e a situação
financeira da Freguesia no período de Abril a Junho deste ano. Ana Luisa Pistachini
levantou algumas questões acerca das actividades divulgadas nomeadamente a
localização do espaço verde a criar na freguesia e se se previa encerramento de
escolas na freguesia também. As questões foram esclarecidas pelo presidente da
junta o qual informou que o local pretendido para a criação do espaço verde com cerca
de 3.700 m2, situa-se na zona ribeirinha junto ás Vilas S Brás, próximo do campo de
futebol de S Pedro da Cadeira. Quanto á reunião havida pela junta com a vereadora
Eng.ª Laura Rodrigues devido á previsão de encerramento de escolas, verifica-se que
a EB1 de Cambelas tem sido mencionada nos últimos anos, nas listagens oficiais de
escolas a extinguir, divulgada na comunicação social. Confirma-se porém, que a
mesma tem mantido a sua actividade em virtude, por um lado, do número satisfatório
de alunos inscritos e, por outro, devido ao interesse manifestado pelo município que
defende a sua permanência por falta de alternativa. ---------------------------------------------Ainda acerca de educação, interessa registar que o presidente da junta de freguesia
de S. Pedro da Cadeira foi eleito pela Assembleia Municipal, o representante das
juntas de freguesia do concelho pelo que tomou agora posse no Concelho Municipal
de Educação. -----------------------------------------------------------------------------------------------1

Ponto três – Ficou acordado na sessão, a seguinte toponímia proposta: Travessa do
Vale Meirinho a criar na localidade de Barrocas. --------------------------------------------------Ponto quatro – O presidente da junta de freguesia procedeu á apresentação da 1ª
Revisão ao Orçamento e GOP de 2014. Ana Pistachini indagou quanto ao tipo de
apoios identificados por Serviço de Apoio á Família constante do documento
apresentado. A dúvida foi de imediato esclarecida, tratando-se do prolongamento de
horário, refeições e transportes escolares. Após esclarecimento decorreu a votação,
tendo sido a proposta aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------Para constar e para os devidos efeitos, não havendo mais nada a tratar, deu-se por
encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos e da qual se
lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da
mesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Assembleia: _____________________________________________

Primeiro Secretário: ___________________________________________________

Segundo Secretário: __________________________________________________
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