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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE SETEMBRO DO ANO DE 
DOIS MIL E TREZE ======================================================= 

ACTA N.º 29/2013 

========== Aos catorze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e treze, realizou-se, 

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 inicio pelas dezoito horas, tendo a mesa sido presidida pelo 

respectivo presidente, Eduardo Manuel Ferreira Nascimento Santos, e secretariada por Ilídio 

Augusto, primeiro secretário, e Ângelo Pina dos Santos, segundo Secretário.---------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a ausência do seguinte deputado; Carlos Alberto da Silva 

Almeida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após a leitura da acta da sessão ordinária, realizada em vinte e nove de Junho do ano 

de dois mil e treze, a mesma foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 

----- De seguida, entrou-se no período “ Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente 

questionado os presentes se algum teria algum assunto a debater, tendo obtido resposta 

negativa, entrou-se no período da ordem do dia; ----------------------------------------------------------  

---- Ponto primeiro: “Assuntos de Interesse da Freguesia”.---------------------------------------------- 

Relativamente a este ponto da agenda, o Presidente da Junta de Freguesia, transmitiu a 

todos os deputados presentes, que o caminho que dá acesso ao depósito de água, na 

localidade de Granja do Paiva já foi intervencionado, no entanto e em reunião com Sr. 

Vereador do Município, responsável pela área, deliberaram proceder a uma intervenção mais 

profunda até onde existem habitações, foi sugerido ser colocado tubnan, no entanto após 

uma melhor análise ao local, entenderam não ser a melhor solução, uma vez que no tempo 

de chuva o tubnan iria ser arrastado, pelo que foi decidido colocar alcatrão, assim que haja 

disponibilidade de meios. O deputado António Carlos Pinheiro, solicitou a palavra e 
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questionou o Sr. Presidente da Junta, se porventura já havia novidades em relação ao 

processo dos baldios da Freguesia que está a decorrer em tribunal. Face a solicitação do 

deputado supracitado, o Sr. Presidente da Junta transmitiu a todos os presentes, que até á 

data não tinha qualquer novidade acerca do referido processo. ---------------------------------------- 

----- Nada mais havendo a tratar, O Presidente 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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