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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E CINCO DE JUNHO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZASSEIS ================================================
ACTA N.º 11
========== Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano dois mil e dezasseis, realizouse, na sede da Junta de Freguesia de Caria, a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
conforme convocatória previamente enviada a todos os membros.---------------------------------------- A sessão teve o seu início pelas dezassete horas e trinta minutos, tendo a mesma sido
presidida pelo primeiro secretário, Ilídio Augusto, por delegação do Sr. Presidente da
Assembleia, pelo facto do mesmo não poder estar presente, e secretariada por Ângelo Pina
dos Santos, segundo secretário.------------------------------------------------------------------------------------- Feita a chamada, verificou-se a ausência do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia,
tendo o mesmo justificado a sua falta, e dos deputados, João Joaquim de Jesus Amado e
Lúcia Daniela Antunes Lemos, tendo a deputada apresentado a justificação da falta.---------------- Após a leitura da acta da sessão ordinária, realizada em dezasseis de Abril do ano dois
mil e dezasseis, a mesma foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------- De seguida, entrou-se no período “ Antes da Ordem do Dia”, tendo o Secretário de
Assembleia questionado os presentes se algum teria algum assunto a debater, tendo obtido
resposta negativa, entrou-se no período da ordem do dia. -------------------------------------------------- Ponto único, “ Assuntos de interesse da Freguesia”-------------------------------------------------Relativamente a este ponto da agenda, o Sr. Presidente da Junta, informou todos os
presentes, das obras que estão a decorrer na freguesia, assim como as que se virão a
realizar, como é exemplo disso a remodelação do espaço na Rua do Adro em Caria, onde o
Sr. Presidente teve oportunidade de apresentar a todos os deputados, o esboço do projeto
elaborado pelo departamento técnico do município e onde todos puderam transmitir a sua
opinião. O Sr. Presidente informou ainda os Senhores deputados, acerca da obra de
remodelação do espaço contiguo ao forno público da Granja e da vontade do executivo em
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proceder ao arranjo do espaço junto á capela, sendo que é necessário obter a devida
autorização do proprietário. Terminada a intervenção do Sr. Presidente, o deputado Rui
Pedro Lopes Cardoso pediu a palavra, e solicitou ao executivo que tome as devidas
diligências acerca das habitações em ruinas, sito na rua do Castanheiro. Relativamente a
este assunto e porque também os outros deputados se pronunciaram acerca de outras
habitações nas mesmas circunstâncias, ficou o executivo de proceder a um levantamento na
freguesia das habitações que estão em risco de ruir e comunicar ao Município, para que o
mesmo possa tomar as diligências necessárias para a resolução do problema. O deputado
Ângelo Pina dos Santos, solicitou ao executivo que possa providenciar a limpeza e
reparação do caminho da Ponte Romana, na Granja do Paiva, também o deputado Ilídio
Augusto solicitou a limpeza do caminho florestal que liga Vila Cova ao Mileu. O Sr.
Presidente da Junta transmitiu aos deputados, que em relação quer ao caminho da ponte
romana, quer á limpeza do caminho florestal e visto que a intervenção necessária terá de ser
efetuada pelas máquinas, foi já transmitido ao Município, na pessoa do Sr. Eng. Caiado,
vereador responsável, a necessidade da sua reparação e limpeza. Face á nossa solicitação,
a indicação que nos foi dada, é que brevemente virá a máquina para proceder á reparação
do caminho da ponte romana e do trator para fazer a limpeza do mato existente nas valetas
do caminho florestal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, O Secretário da Mesa da Assembleia agradeceu a
presença de todos, encerrando a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser
assinada nos termos da lei.--------------------------------------------------------------------------------------A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
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