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Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, pelas
vinte horas, reuniu-se no edifício sede da Junta de Freguesia da Camacha, em
sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia da Camacha, presidida por José
Manuel Neto Henriques, Rosa Maria dos Santos Gonçalves, primeira secretária,
Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, segundo secretário e ainda, José Humberto
Soares Andrade, Michele Martins, pelo Partido Social Democrata; os Vogais,
lnácio Alexandre Melim Fernandes, José Luís Fernandes de Freitas, Paulo
Alexandre Henriques Gois, Hugo André Ferreira Carvalho e Emanuel Domingos
dos Santos Freitas pelo Partido Juntos Pelo Povo
Não compareceram a esta sessão os Vogais Helder Dinis Nunes Silva e Sofia
Cristina Gouveia Fernandes, pelo Partido Social Democrata e ainda a vogal
Cândida Maria de Jesus Andrade, pelo Partido Juntos Pelo Povo, tendo estes
justificado a sua ausência.

Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do executivo;
Pedro Damião Barreto Fernandes, Presidente, Orlando Quintal Gouveia,
Secretário e Mário Frederico Qu intal Teixeira, Tesou rei ro. -----------
Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos

A. Período antes da Ordem do dia---
B. Ordem do Dia---

l.Apreciação e votação da ata número 78 da sessão ordinária anterior.--
2.Apreciação de relatório de atividades da junta de freguesia relativo ao segundo
trimestre de 201 9;-..---
3.Outros assuntos de interesse.---------

C- lntervenção do Públ
A-Período antes da ordem do dia--
A Vogal Michele Martins questionou o atraso relativamente ao pagamento aos
membros de mesa das Eleições Europeias ocorridas no mês de maio do ano
corrente.

O Presidente da Junta de Freguesia da Camacha, Pedro Fernandes,
respondeu, que o Vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz fez saber
que os pagamentos aos membros de mesa nas Eleições Europeias, serão
efetuados com brevidade.

O executivo desta junta apresentou um Voto de Louvor ao grupo folclórico da
Casa do Povo da Camacha pela sua digressão à china, saliente-se que este foi
o primeiro grupo português a participar num festival lnternacional em Hong Kong.



Apresentou também um Voto de Louvor ao grupo de Teatro Experimental da
Camacha (TEC), da Casa do Povo da Camacha, pela organização de mais um
festival internacional de teatro, intitulado "Amo-te Teatro" elevando uma vez mais
o nome da nossa vila. Apresentou ainda um voto de pesar pelo falecimento da
professora Maria Helena de Jesus Nóbrega, recordando o seu grande contributo
para a dinamização de atividades nesta freguesia.

Ordem do Dia----

Ponto 1- Apreciação e votação da ata número 78 da sessão ordinária
anterior;-

O Presidente de Assembleia colocou a ata a votação, sendo a mesma
aprovada por maioria absoluta com nove votos a favor e uma abstenção.
Votaram a favor, José Humberto Soares Andrade, e Michele Martins, pelo
Partido Social Democrata; os Vogais, lnácio Alexandre Melim Fernandes, José
Luís Fernandes de Freitas, Paulo Alexandre Henriques Gois, Hugo André
Ferreira Carvalho e Emanuel Domingos dos Santos Freitas pelo Partido Juntos
Pelo Povo e ainda e Óscar Leandro Rodrigues Ornelas e José Manuel Neto
Henriques do órgão deliberativo. Absteve-se a primeira secretáría, Rosa Maria
dos Santos Gonçalves,
Ponto 2- Apreciação de relatório de atividades da junta de freguesia relativo
ao segundo trimestre de 20í9;..--
O Presidente da Junta, fez referência estabelecimento de um protocolo da
Junta de Freguesia da Camacha com autarquia local de Bridgwater,
representada pelo Major Diogo Rodrigues, natural da llha da Madeira, é o
primeiro Major português em terras Britânicas, sendo ele uma referência para a
integração da comunidade portuguesa e lusodescendente naquele país. O
protocolo consiste em possibilitar o intercâmbio de jovens estudantes da
freguesia com esta cidade.--

Ponto 3- Outros assuntos de interesse;---------

O Tesoureiro, Mário Teixeira, expôs a modificação do orçamento da receita e
da despesa (revisão ao orçamento da receita e da despesa n.o 1 do ano 2019),
o presidente da Assembleia colocou a proposta a votação, sendo a mesma
aprovada por unanimidade

O vogal Paulo Gois, propôs a criação de um museu/centro cultural com
auditório para possibilitar à população da freguesia acessibilidade aos mais
diversos eventos sociais, culturais, etc.-------

O Presidente da Junta de Freguesia afirmou que irá apresentar uma proposta
à Assembleia da Câmara Municipal de Santa Cruz

A primeira secretária Rosa Maria dos Santos Gonçalves, alertou para o facto
de ter sido retirado o Quartel dos Bombeiros da Vila da Camacha assim como o
Posto da Policia de Segurança Pública, manifestando ser urgente para a
população desta freguesia o seu regresso.



O Presidente da Junta, Pedro Fernandes, referiu que o quartel dos bombeiros
não apresenta as condições mínimas de funcionamento para um regresso
imediato

O Presidente desta Assembleia, José Manuel Neto Henriques questionou o
executivo se as bolsas de estudo previstas no orçamento da freguesia assim
como no da Câmara Municipal comtemplam estudantes residentes na freguesia
ou no concelho que fazem o seu curso no estrangeiro.----

O Tesoureiro desta junta de Freguesia, Mário Teixeira, respondeu que todos
os alunos têm direito à bolsa de estudo da Junta de Freguesia, desde que o
estabelecimento em que estudam, seja reconhecido pelo Minístério da
Educação

O segundo secretário Óscar Ornetas, questionou se alguém da Paróquia da
Camacha, pediu autorização para o abate de um carvalho localizado junto à
igreja matriz. Também alertou para o risco de queda de uns cedros situados na
estrada junto ao Camacha Shopping

o Presidente da Junta, Pedro Fernandes, respondeu que o padre desta
Paróquia informou que irá substituir o carvalho por outra planta. Também disse
que o serviço Regional de Proteção de Civil já tem conhecimento da situação
dos cedros em risco de queda junto à estrada do "Camacha Shopping ".

O Tesoureiro, Mário Teixeira, informou que a população tem alertado para as
perdas de água, estando a junta de freguesia atazer um planeamento no sentido
de aproveitar este desperdício de águas

A primeira secretária Rosa Gonçalves, deu a conhecer que o projeto "Viver
Mais" da qual é responsável pela atividade "Caminhar ao Luar", já foi concluído.

O Secretário Orlando Gouveia, enalteceu a primeira secretária Rosa
Gonçalves, pelo segundo ano consecutivo a manter vivo este projeto, e
referenciou que no próximo ano de 2020, irá provendiciar mecanismos para uma
maior afluência da população

B- lntervenção do Públ

Neste ponto não houve qualquer intervenção por parte do Público

O Presidente de Assembleia de Freguesia leu a minuta da ata desta reunião
e não havendo mais nada a tratar, deu por encerrado a reunião, pelas vinte e
uma horas e quarenta e cinco minutos.--

O Presidente da Assembleia
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A Primeira Secretária
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