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Sessão Ordinária de 30 de Junho de 2006

--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA TRINTA DE JUNHO DO ANO DE DOIS
MIL E SEIS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aos trinta dias do mês de Junho, do ano de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas
e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcanede, na sede da
Associação Recreativa e Cultural de Xartinho, no lugar de Xartinho desta Freguesia de
Alcanede, com a seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------------- Ponto Um: - Informação do Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, acerca
da Actividade da Freguesia e da sua Situação Financeira; ------------------------------------- Ponto Dois: Assuntos de Interesse para a Freguesia. --------------------------------------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia, foi ordenado que se procedesse à chamada,
tendo-se verificado o seguinte: --------------------------------------------------------------------- Presenças: Gilberto Manuel Augusto Leandro, César Vieira Martins, Carla Cristina
Gonçalves Filipe, Anabela de Jesus Zibaia Pedreiro, António Dias D’Oliveira e Emílio
Duarte Neves Vieira. -------------------------------------------------------------------------------- Ausências: Manuel Albino da Conceição Rosa, António Martins Ferreira e Paulo
Domingos dos Santos, ------------------------------------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, começando por agradecer aos Membros da Direcção da Associação
Recreativa e Cultural de Xartinho, pela sua disponibilidade na cedência da sede da
mesma para a realização da presente sessão da Assembleia. ---------------------------------- Seguidamente procedeu à leitura dos requerimentos dos Senhores vogais, Manuel
Albino da Conceição Rosa e Paulo Domingos dos Santos, solicitando a justificação
das suas ausências à presente sessão, por motivos profissionais, tendo para o efeito o
Sr. Presidente da Assembleia aceite e declarado justificadas as referidas ausências. ------ Foi dispensada a leitura da acta da sessão anterior, a qual foi remetida previamente
a todos os membros da Assembleia. --------------------------------------------------------------Procedeu ainda à leitura da correspondência existente e da convocatória para a
presente sessão. -------------------------------------------------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, usou da palavra, o Sr.
António Dias D’Oliveira, dirigindo-se ao executivo da Autarquia, sobre se houve
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resposta da Direcção do Conselho Directivo dos Baldios ao ofício enviado pela Junta e
relativamente á área pertencente ao mesmo e suas confrontações. --------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclareceu sobre o assunto, tendo
procedido á leitura de um ofício enviado pelo Conselho Directivo dos Baldios. ----------- Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, deu início ao
período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------- PONTO UM – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA
DE ALCANEDE, ACERCA DA ACTIVIDADE DA FREGUESIA E DA SUA
SITUAÇÃO FINANCEIRA. ------------------------------------------------------------------------

--- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, deu conhecimento das informações diversas, apresentadas
pela Junta de Freguesia, sendo as mesmas referentes ás reuniões e intervenções junto
de diversas entidades e empresas, informação sobre as obras e serviços efectuados na
Freguesia e saldos bancários existentes. ---------------------------------------------------------- PONTO DOIS – ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. ------------------ Usou da palavra, o Sr. António Dias D’Oliveira, manifestando a sua preocupação
na limpeza das bermas e valetas das Ruas do Lugar de Vale do Carro. ---------------------- Seguidamente e nos termos da Lei e do Regimento, o Sr. Presidente da Assembleia,
declarou aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da
palavra: ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Manuel Emílio Rosa, do lugar de Xartinho, manifestando a sua satisfação na
realização da sessão da Assembleia de Freguesia neste Lugar. ------------------------------- Chamou a atenção ao executivo da Junta, para o facto de no lugar do Xartinho
ainda não existir nenhum eco ponto. -------------------------------------------------------------- Solicitou a reparação e conservação da estrada que liga o Xartinho a Valverde. ------- Questionou sobre a existência de um terreno baldio sito á saída do Lugar de
Xartinho no sentido de Viegas, informando que o morador em frente ao mesmo, diz
que o terreno é de sua pertença. -------------------------------------------------------------------- A seguir, interveio o Sr. Presidente da Junta, esclarecendo o seguinte: --------------- Relativamente aos ecopontos, informou que os mesmos foram solicitados á Câmara
Municipal de Santarém, para colocação em todos os lugares da Freguesia. ----------------- Sobre a reparação da estrada, a mesma será conservada logo que possível, mas
disse que se trata de uma conservação bastante dispendiosa e existem outras
alternativas á mesma. ------------------------------------------------------------------------------
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--- Sobre a existência de baldio ou não, deve-se verificar a sua escritura e caderneta do
mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Usou da palavra a Sra. Zulmira Bento, residente no lugar de Xartinho,
questionando porque razão a estrada que lida o Lugar de Xartinho a Viegas ainda não
foi reparada. ------------------------------------------------------------------------------------------ Tendo o Sr. Presidente da Junta, informado que todos os anos a mesma é
reparada e que brevemente e irá levar tout-venant. --------------------------------------------- O Sr. Amândio Delgado, residente no Xartinho, solicitou a limpeza das bermas
com o corta balsas e referiu a importância da colocação de um espelho no cruzamento
do referido Lugar. ---------------------------------------------------------------------------------O Sr. José Ribeiro, questionando se qualquer pessoa pode colocar a identificação
toponímia em arruamentos por sua própria iniciativa e sem qualquer autorização. -------- Tendo o Sr. Presidente da Junta, informado que a identificação toponímica só
tem valor, se for apresentada á Junta de Freguesia e submetida para aprovação da
Assembleia, para posteriormente ser remetida para a Câmara Municipal de Santarém. --- Usou da palavra o Sr. Manuel João Louro, residente no lugar de Vale da Trave,
que perguntou pelas placas de identificação da localidade, pelas obras de conservação
e reparação da estrada de Vale do Mar e deu conhecimento do desaparecimento de um
contentor de lixo, existente junto ao cemitério de Vale da Trave. ---------------------------- O Sr. Presidente da Junta, informou que as placas já estão feitas e que
brevemente serão colocadas, relativamente a estrada de Vale de Mar, informou que se
os proprietários confinantes com a estrada estiverem todos de acordo com a sua
reparação e alargamento, a mesma será reparada o mais brevemente possível. ------------- O Sr. Luís Ferreira, residente em Vale da Trave, referiu a importância na
reparação dos caminhos vicinais, e alertou para a falta de segurança rodoviária na
estrada que liga o lugar do Cortiçal ao lugar das Barreirinhas, sendo uma estrada muito
estreita para o tráfego que nela existe. ------------------------------------------------------------ Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informando que a
reparação dessa estrada é da competência da Câmara Municipal, no entanto a Junta vai
fazer algumas reparações. -------------------------------------------------------------------------- Usou novamente da palavra, o Sr. Amândio Delgado do lugar de Xartinho,
alertando para o perigo da vala localizada na estrada de Mosteiros ao Xartinho e ao
ajuntamento de água na referida estrada. --------------------------------------------------------- Retomou da palavra o Sr. Manuel Emílio Rosa, solicitando a colocação de um
sinal de STOP, na Rua do Casal, do lugar de Xartinho, colocação de lombas dentro do
Lugar, e de um sinal de passagem estreita no centro do referido Lugar. -------------------
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--- O Sr. Presidente da Junta, esclareceu que presentemente não são colocadas
lombas dentro das localidades e o pedido de sinalização será efectuado á Câmara
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- Para finalizar agradeceu á Direcção da Associação do Xartinho a cedência da sua
sede para esta sessão da Assembleia, agradecendo também a todos os presentes, pelas
suas participações e intervenções. ----------------------------------------------------------------- Em virtude da inexistência de quaisquer outros pedidos de intervenção e da
ausência de outros assuntos a tratar em conformidade com o disposto no número três,
do artigo trinta e um, do Regimento, conjugado com o número três, do artigo noventa e
dois, da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei número cinco-A/dois mil e dois de onze de
Janeiro, foi deliberado por unanimidade aprovar, em minuta a presente acta para que
possa produzir efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO -------------------------------------------

--- Eram vinte e três horas, quando o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada
esta sessão, de que se lavra a presente acta, redigida pelos secretários da Assembleia os
quais conjuntamente a subscrevem e assinam com o Sr. Presidente da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO -------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

