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MANDATO 2005/2009
ACTA N.º 02/2007
Sessão Ordinária de 26 de Abril de 2007

--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE,
REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E SETE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Aos vinte e seis dias do mês de Abril, do ano de dois mil e sete, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcanede, na sede do
Centro Cultural e Recreativo de Aldeia da Ribeira, no lugar de Aldeia da Ribeira desta
Freguesia de Alcanede, com a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------ ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------------- Ponto Um: – Apreciação e Votação da proposta de alteração do traçado da Rua do
Alecrim, em Pé da Pedreira; ------------------------------------------------------------------------ Ponto Dois: – Apreciação e Votação do Relatório e Conta da Gerência do Ano de
Dois Mil e Seis. -------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: – 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, Manuel Albino da Conceição Rosa, Anabela de Jesus Zibaia
Pedreiro, Paulo Domingos dos Santos, António Martins Ferreira e, Emílio Duarte
Neves Vieira ------------------------------------------------------------------------------------------ Ausências: António Dias D’Oliveira, --------------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo procedido à leitura da correspondência existente e da
convocatória para a presente sessão --------------------------------------------------------------- Foi dispensada a leitura das actas das sessões anteriores, as quais foram remetidas
previamente a todos os membros da Assembleia. ----------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, usou da palavra, o Sr
Paulo Domingos dos Santos, solicitando informações, sobre as obras na Escola do 1.º
Ciclo de Aldeia da Ribeira e para quando se prevê o seu termo. ------------------------------ Sobre a questão apresentada, o Sr. Presidente da Junta esclareceu que a Escola vai
levar uma vedação e que as obras estão dependentes da Câmara Municipal de
Santarém. --------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra, o Sr. António Martins Ferreira, pedindo informações sobre o
regulamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, e se a Autarquia tem
conhecimento do mesmo e se concorda. --------------------------------------------------------
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--- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclareceu que a Autarquia possui
conhecimento sobre o mesmo e que a Assimagra está a tomar as devidas providências
sobre este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, deu início ao
período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------- PONTO UM – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
DO TRAÇADO DA RUA DO ALECRIM, EM PÉ DA PEDREIRA. -------------------------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia, foi lida e colocada á discussão e apreciação a
presente proposta sobre este assunto, apresentada pela Junta de Freguesia e cujo teor a
seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA ------------------------------------------------------- “Alteração do traçado da Rua do Alecrim em Pé da Pedreira” ----------------- O Centro Cultural e Recreativo de Pé da Pedreira solicitou a esta autarquia
autorização para alterar o traçado da Rua do Alecrim em Pé da Pedreira, ao que esta
Junta decidiu o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------- 1) Em 7 de Março de 2007, a Junta de Freguesia de Alcanede publicou um edital no
sentido de quem se achasse prejudicado com a referida pretensão, reclamasse por
escrito no prazo máximo de 10 dias úteis, na secretaria desta Junta de Freguesia.---------- 2) Foi apresentada uma reclamação pelo Senhor Jorge Manuel Inácio Dias, que se
anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) A Junta de Freguesia de Alcanede, não vê qualquer inconveniente na referida
pretensão, uma vez que o objectivo da mesma tem por fim o melhoramento das infraestruturas culturais e desportivas daquela localidade. ------------------------------------------ Dado o exposto deliberou esta Junta, na sua reunião ordinária de 2 de Abril de
2007, deferir a referida pretensão e propor à Assembleia de Freguesia de Alcanede a
sua apreciação e votação. --------------------------------------------------------------------------- Após análise e todos os esclarecimentos prestados sobre este ponto da Ordem de
Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a votação a presente proposta,
tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a mesma. --------------------------------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTA DA
GERÊNCIA DO ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E SEIS. -------------------------------- Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia de
Freguesia, procedeu à sua leitura, tendo de seguida convidado os membros da
Assembleia a pronunciarem-se sobre o mesmo. -----------------------------------------------
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--- Usou da palavra, o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, que questionou a Junta
sobre as verbas em divida pela Câmara Municipal de Santarém, com a Freguesia, tais
como: – caminhos rurais, transportes escolares e terreno do Centro de Saúde. ------------ O Sr. Presidente da Junta, informou que havia algumas verbas em atraso a
transferir para a Junta, mas que relativamente aos transportes escolares as suas
transferências estavam em dia e que o terreno do Centro de Saúde se encontra pago a
cinquenta por cento. --------------------------------------------------------------------------------- Após análise e todos os esclarecimentos prestados sobre este assunto e não haver
mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia submeteu a votação, o Relatório e
Conta de Gerência da Junta de Freguesia de Alcanede, do ano económico de dois mil e
seis, tendo sido deliberado aprovar o mesmo, por unanimidade. ------------------------------ PONTO TRÊS – ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. -----------------

--- 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. ---------------------------------------------------------- Depois, usou da palavra, o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, questionando
o executivo, sobre a empresa de Águas do Ribatejo, se a Freguesia de Alcanede está
contemplada com as infra-estruturas para o saneamento básico. ------------------------------ O Sr. Presidente da Junta esclareceu, que a Freguesia irá ser contemplada com
este bem essencial. ----------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Paulo Domingos dos Santos, que disse que o facto de levar
as sessões da Assembleia, junto das populações, é uma acção de louvar, mas
questionou, se os editais da presente sessão foram afixados, pois nesta localidade não
houve grande assistência. --------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, informou que os editais foram colocados em todos os
locais habituais para o efeito. ---------------------------------------------------------------------- Usou novamente da palavra o Sr., Paulo Domingos dos Santos, para informar que
pretende apresentar exoneração do seu cargo. --------------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos e em virtude da ausência de qualquer pedido de
intervenção do público presente e dado a inexistência 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
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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 duas horas e dez minutos, 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 -----------------------------------_________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

