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Sessão Ordinária de 30 de Setembro de 2008

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

--- Aos tinta dias do mês de Setembro, do ano de dois mil e oito, pelas vinte e uma
horas e trinta 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, Carla Cristina
Gonçalves Filipe, Manuel Albino da Conceição Rosa, Emílio Duarte Neves Vieira,
Anabela de Jesus Zibaia Pedreiro, António Dias D’Oliveira, Liliana Isabel Eusébio
Rosa e Jorge Manuel dos Reis Catarino.---------------------------------------------------------- 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, pelo Sr. Presidenta 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. --------------------------------- 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 às reuniões com as Associações
da Freguesia e diversas entidades, colaboração e representação da Freguesia, nos
diversos eventos culturais, (III Expo-Alcanede e VII Mostra Gastronómica, realização
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do passeio dos Avós, etc….), 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,
informando que relativamente á beneficiação da estrada das Maias e do Casal
Cordeiro, será realizada através de uma candidatura ao abrigo do programa Agris,
aguardando-se resposta do IFAP. ------------------------------------------------------------------ Usou da palavra, o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, perguntando se a
Autarquia tem conhecimento de algum projecto a realizar pela Associação de
Freguesias, para a Freguesia de Alcanede e questionou ainda sobre a limpeza e
abertura de caminhos rurais ------------------------------------------------------------------------ Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, informando que, de momento não tem
conhecimento da existência de qualquer projecto da Associação, mas espera que
brevemente possa existir algum que beneficie a Freguesia. ----------------------------------- Relativamente aos caminhos rurais, deu conhecimento que vai ser criada uma ZIF,
informando que os proprietários dos terrenos rurais se devem associar, pois se não o
fizerem, a limpeza dos seus terrenos ficará da sua responsabilidade. ------------------------ 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 de Freguesia, foi concedido o uso da palavra aos membros da Assembleia.
---Usou da palavra, a Srª. Anabela de Jesus Zibaia Pedreiro, questionando sobre o
saneamento básico e quando irão começar os trabalhos na Freguesia de Alcanede. ------- Informou o Sr. Presidente da Junta, que as obras para as ETARES de Alcanede e
Amiais, irão iniciar-se ainda este ano mas, o saneamento básico talvez só para o ano de
2009 /2010. ------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, alertando para o facto
de haver muitas pessoas que se deslocam a pé ao Centro de Saúde de Alcanede, sendo
um trajecto bastante perigoso e a sua utilização é feita na maioria por idosos que não
possuem meio de transporte para se deslocarem ao mesmo. Solicita por isso ao Sr.
Presidente da Junta de Freguesia, para que tome as diligências necessárias a fim de se
efectuar o mais rápido possível um passeio, para que os utentes do Centro de Saúde
possam caminhar com maior segurança. -------------------------------------------------------
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--- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclareceu que a Câmara Municipal de
Santarém tem prevista a reparação e pavimentação da referida estrada e pensa que os
passeios serão efectuados aquando este melhoramento. ---------------------------------------- Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos 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. António Assentiz, residente no lugar de Prado, alertando para o estado em
que se encontram as estradas, cheias de buracos e para a existência de uma barreira em
risco de derrocada. ----------------------------------------------------------------------------------- Questionou, se o lugar de Prado vai ser contemplado com os eco-pontos. -------------- Solicitou ainda, a cedência da máquina da Junta de Freguesia, para a abertura de
um caminho. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informou que as estradas vão ser
reparadas, que a máquina da Junta está ocupada, mas que o referido caminho está
contemplado nos projectos da autarquia para ser reparado. ------------------------------------ Relativamente aos Eco-pontos, usou da palavra a Sr.ª Tesoureira da Junta de
Freguesia, informando que o lugar de Prado vai ser contemplado com um Eco-ponto,
assim como, outras localidades da Freguesia. --------------------------------------------------- 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 duas horas e quinze 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 ------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

