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MANDATO 2005/2009
ACTA N.º 04/2007
Sessão Ordinária de 27 de Setembro de 2007

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

--- Aos vinte e sete dias do mês de Setembro, do ano de dois mil e sete, pelas vinte e
uma horas e trinta e cinco minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcanede, na
sala de reuniões do Edifício-Sede da Junta de Freguesia, nesta Vila 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, Manuel
Albino da Conceição Rosa, António Martins Ferreira, António Dias D’Oliveira, e
Anabela de Jesus Zibaia Pedreiro ----------------------------------------------------------------- Ausências: Carla Cristina Gonçalves Filipe, Emílio Duarte Neves Vieira e Liliana
Isabel Eusébio Rosa. -------------------------------------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo convidado o Sr. António Dias D’Oliveira a assumir as funções
de 2.º secretário, em virtude da ausência da Sr.ª Carla Cristina Gonçalves Filipe. --------- Seguidamente, procedeu à leitura dos requerimentos enviados pela vogal, Srª.,
Carla Cristina Gonçalves Filipe, solicitando a justificação das suas ausências, na
sessão ordinária anterior, de 28 de Junho, por motivos de saúde – gravidez de risco e à
presente sessão, por motivos de pós – parto, tendo para o efeito o Sr. Presidente da
Assembleia aceite e declarado justificadas as referidas ausências. --------------------------- De seguida o Sr. Presidente da Assembleia, deu continuidade à leitura da
correspondência existente, e da convocatória para a presente sessão ------------------------- Foi dispensada a leitura da acta da sessão anterior, a qual foi remetida previamente
a todos os membros da Assembleia. -------------------------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, pelo Sr. Presidente da
Assembleia foi concedida a intervenção dos membros, tendo-se verificado a
inexistência de qualquer pedido de intervenção, razão pela qual deu inicio ao período
da Ordem do Dia, com o Ponto Um da Ordem de Trabalhos. -------------------------------
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--- 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 com as Associações
da Freguesia e diversas entidades, colaboração e representação da Freguesia, nos
diversos eventos culturais, Passeio dos avós 2007, organização e realização da II
ExpoAlcanede e VI Mostra Gastronómica, informação sobre as obras e serviços
efectuados na Freguesia e saldos bancários existentes. ----------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, que
esclareceu sobre o ponto de situação em que se encontra o processo de pavimentação
da Estrada de Aldeia D’Além / Vale do Soupo e a Rua de acesso ao Cemitério de
Casais da Charneca. --------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, solicitando esclarecimentos
sobre a pavimentação da estrada que serve a Freguesia de Alcanede e também a
Freguesia de Tremez, se existe algum acordo entre as Autarquias para a sua reparação.
--- Usou novamente da palavra o Sr., Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede,
informando que existe um acordo verbal com o Sr. Presidente da Freguesia de Tremez.
--- Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------------- PONTO DOIS – ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. --------- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, pelo Sr. Presidente da
Assembleia foi concedido o uso da palavra aos membros da Assembleia. ------------------ Em virtude da ausência de qualquer pedido de intervenção o Sr. Presidente da
Assembleia deu por encerrada a Ordem de Trabalhos, tendo de imediato dado início
ao período destinado à intervenção do público. ------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Luís Ferreira, residente em Vale da Trave, alertando para a
falta de afixação de Editais no lugar de Vale da Trave, respeitante á sessão anterior da
Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- Referiu a necessidade de haver mais ligação entre a Autarquia e a população do
lugar de Vale da Trave, para discutir o PDM e outros assuntos de importância para este
lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Usou da palavra o Sr. Manuel Louro, residente em Vale da Trave, questionando o
Presidente da Junta, se pretende cumprir com as obras inscritas no panfleto eleitoral,
mais concretamente com o alargamento da estrada de Vale da Trave a Vale de Mar. ----- Usou da palavra o Sr. Henrique, residente em Vale da Trave, dizendo que
relativamente ao alargamento da estrada, deve haver um bom relacionamento entre
todas as partes envolvidas, Junta de Freguesia, Câmara Municipal e os proprietários
dos terrenos, afim de todos em conjunto poderem chegar um bom entendimento para
solucionar o alargamento e reparação da respectiva estrada. ---------------------------------- Usou novamente da palavra o Sr. Luís Ferreira, dizendo que o Sr. Presidente da
Junta de Freguesia, tinha dito que as receitas da Autarquia tinha baixado, devidos ás
transferências das pedreiras para os baldios, gostaria de saber quanto, pois os baldios
não receberam tanto como o Sr. Presidente tinha previsto. ------------------------------------ Relativamente às questões apresentadas, pelo Sr. Presidente da Junta foram
prestados todos os esclarecimentos julgados necessários. ------------------------------------- Seguidamente, usou da palavra o Sr., António Martins Ferreira, dizendo que este
assunto das verbas e baldios deveria ser discutido numa reunião entre a Junta e os
Baldios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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
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 vinte 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO ------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- O SEGUNDO SECRETÁRIO -----------------------------------_________________________________________

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

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

