ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

185

MANDATO 2009/2013
ATA N.º 03/2012
Sessão Ordinária de 02 de outubro de 2012

--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA DOIS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS
MIL E DOZE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos dois dias do mês de outubro, do ano de dois mil e doze, pelas vinte e uma
horas e quarenta e quatro 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
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; -------------------------------------------- Ponto Dois: Apreciação e votação da proposta de declaração de reconhecimento do
interesse para a população local do projeto de requalificação da capela de São Caetano
do Vale da Trave; ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Três: Apreciação e votação da proposta da atribuição de nome aos
arruamentos de Alqueidão do Rei; ---------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Apreciação e votação da 2ª revisão ao PPI; ------------------------------- Ponto Cinco: 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, Alda Manuela de Jesus Inácio
Costa, César Vieira Martins, Carla Cristina Gonçalves Filipe, Jorge Manuel dos Reis
Catarino, Carmen Teresa Aires Antunes Santos, Victor Manuel Teixeira e Emílio
Duarte Neves Vieira.--------------------------------------------------------------------------------- Ausências: Susana Margarida Neves Bento. ------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo procedido à leitura da convocatória para a presente sessão. -------- Seguidamente procedeu à leitura dos requerimentos dos membros da Assembleia,
Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, Sr.ª Susana Margarida Neves Bento e Sr
Gilberto Manuel Augusto Leandro que por motivos profissionais e particulares não
lhes foi possível estarem presentes, pelo que solicitam a justificação da ausência à
sessão anterior do dia onze de junho de dois mil e doze e ainda a justificação do Sr
Manuel Joaquim Vieira à reunião de hoje dia dois de outubro em virtude da sua
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representação na reunião da assembleia municipal em Santarém. Assim sendo, em sua
representação nomeou o Sr. José Manuel Rafael Pereira, secretário do executivo. -------- Foi dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi remetida previamente a
todos os membros da Assembleia. ----------------------------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, usou da palavra a Sra.
Carmen Santos, que apresentou uma proposta de efetuar uma troca de manuais
escolares, de forma a minimizar o despesismo dos pais, aquando do início do ano
letivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Cristina Neves, informou que o Agrupamento já faz essa recolha. -------------- O Sr. José Manuel, referiu que é uma ideia a implementar, não este ano, mas no
próximo ano letivo. ---------------------------------------------------------------------------------- O presidente da Assembleia, Gilberto Leandro lançou uma proposta ao executivo
de avaliar uma proposta de uma solicitadora de seu nome Sara Fonseca, que
disponibiliza os seus serviços de consultadoria, que poderão ser feitos na junta de
freguesia mediante as necessidades da população. Cristina Neves questionou se será
um serviço de prestação de serviço gratuito ou se o objetivo é angariar clientes e nessa
situação colidirá com pessoas já instaladas na freguesia a prestar serviço. ------------------ O Sr. José Manuel, referiu que a senhora poderá apresentar a sua proposta ao
executivo da junta de freguesia, que depois avaliará na presença do seu presidente a
proposta enviada. ------------------------------------------------------------------------------------ Após a intervenção do período antes da ordem do dia o Sr. Presidente da
Assembleia deu início à ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------- Ponto Um: Informação do Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede acerca da
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; -------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. --------------------- Ponto Dois: Apreciação e votação da proposta de declaração de reconhecimento de
interesse para a população local do projeto de requalificação da capela de São Caetano
do Vale da Trave; ------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. Secretário da Junta de
Freguesia de Alcanede, José Manuel que informou os presentes da proposta
apresentada em anexo. ------------------------------------------------------------------------------- A proposta foi aprovada com sete votos a favor e uma abstenção do Sr. Vítor
Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Apreciação e votação da proposta da atribuição de nome aos
arruamentos de Alqueidão do Rei; --------------------------------------------------------------
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--- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Apreciação e votação da 2ª revisão ao PPI; ------------------------------- Usou da palavra o Sr. Secretário José Manuel, que explicou a apresentação da
candidatura aos fundos comunitários PRODER para a realização de obras no edifício
da sede da Junta de Freguesia, nomeadamente a criação de uma biblioteca e de uma
sala com espaço internet, no rés do chão do edifício. ------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- Ponto Cinco: Implementação de sinalização de trânsito na Rua Principal (CM
1314) – Rua 25 de Abril, Barreirinhas; ----------------------------------------------------------- Por proposta do Sr. Presidente da Assembleia, este ponto foi introduzido na
ordem de trabalhos com a concordância de todos os presentes e no seguimento do
ofício emanado pela Câmara Municipal de Santarém onde se faz um acréscimo ao
plano de sinalização rodoviária na localidade de Barreirinhas, sito na Rua Principal
(CM 1314) - Rua 25 de Abril. ---------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Assuntos de interesse para a Freguesia. ---------------------------------------- O Sr. César Vieira, informou que a divisão de cultura de Santarém solicitou uma
reunião com as três bandas da zona norte do concelho cujo ordem de trabalhos não foi
do seu conhecimento. A referida reunião está agendada para amanhã dia três de
outubro na sede da banda de Alcanede. ----------------------------------------------------------- O Sr. Secretário José Manuel, informou que o executivo procedeu ao reparo da
estrada de tout-venant entre o antigo jardim de infância e a cooperativa agrícola, de
modo a criar uma alternativa ao corte da ponte à entrada de Alcanede, na estrada
nacional número 361. Referiu ainda a realização da Expo Alcanede que decorreu com
o esforço de todos e com enorme sucesso. ------------------------------------------------------- O Sr. César Vieira, comunicou que foi muito produtiva a participação no que diz
respeito à Banda Filarmónica de Alcanede.------------------------------------------------------- A Sra. Carmen Santos, frisou que esta é a festa da freguesia, que une todas as
pessoas das várias localidades. --------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente Gilberto Leandro, louvou o executivo pela realização da expo
Alcanede, mas propôs alguma inovação que deveria começar por iniciativas junto das
associações cujos pratos gastronómicos fossem representativos. ---------------------------
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--- A Sr.ª Cristina Neves, referiu que há determinadas iguarias que são comuns a todas
as localidades, visto que não há assim tantos pratos típicos ao nível da freguesia.
Referiu ainda que as associações não concordam em começar a expo à quinta e não à
sexta. Cristina Neves, referiu que talvez fosse premente criar um regulamento onde
ficasse definido as regras de participação. ------------------------------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, questionou como está a situação da ZIF, Zona de
Intervenção Florestal. A Sra. Tesoureira do Executivo, Cristina Neves informou que
os técnicos vêm à quarta feira à sede da Junta de Freguesia informar as populações.
Mais informou que este organismo esteve presente com um stand na expo e ainda
numa palestra no sábado à tarde onde esteve presente o Sr. presidente da Câmara
Municipal. Informou ainda que as pessoas devem aderir à ZIF, correndo o risco em
caso de incêndio de ter que indemnizar os vizinhos limítrofes caso o incêndio comece
no seu terreno. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, alertou que algumas pessoas já com uma certa idade
questionam quem tem direito sobre a venda das árvores. Alertou que poderia ser feita
uma sessão de esclarecimento para os membros da Assembleia no sentido de estes
intervirem junto das populações diretamente. Manifestou que a linguagem utilizada
pelos técnicos não é acessível às pessoas e deveria haver um cuidado específico. O
Eng.º Ricardo Ribeiro, poderá ser uma mais valia neste processo, dado ser um
elemento que fez parte desta associação e é conhecedor das suas estruturas. --------------- O Sr. Vítor Teixeira e o Sr. Presidente da Assembleia sugeriram que fossem
feitas sessões de esclarecimento nas várias localidades, como forma de chegar mais
rapidamente às populações. ------------------------------------------------------------------------ A Sra. Cristina Neves informou que irá agendar uma reunião com os técnicos e os
membros da assembleia e que posteriormente serão marcadas as reuniões nas
localidades, consoante o plano de trabalho agendado. ------------------------------------------ O Sr. Jorge Catarino questionou como se subsidia a ZIF, com que fundos. ----------- O Sr. Presidente da Assembleia informou que se auto subsidia com os serviços
prestados. --------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo nenhum outro assunto a ser discutido e, porque se encontrava
presente na parte destinada ao público o Sr. João Vitorino, residente em Mosteiros,
usou da palavra para alertar para o estado em que ficou a estrada na reta em frente à
Quinta da Rainha, estrada nacional número 362, depois de ser intervencionada com a
rede de esgotos. E ainda a estrada nacional nº 362 junto à saída de Mosteiros onde a
estrada está partida, tendo o mesmo apelado ao executivo que fizesse diligências junto
das estradas de Portugal para proceder ao seu arranjo. ---------------------------------------
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--- O Sr. Gilberto Leandro, comunicou que a mesma estrada nº362 sofreu também
arranjos e no entanto, junto ao colégio Infante Santo a seguir a Tremês, houve as
retificações necessárias. ----------------------------------------------------------------------------- O Sr. Secretário José Manuel, informou que vai evidenciar esforços junto da
Câmara Municipal de Santarém visto que esta estrada é camarária e mais informou que
remeterá um ofício dando conhecimento da necessidade destes arranjos. ------------------- 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 ata para que
possa produzir efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------- Eram vinte e duas horas e cinquenta minutos, quando o Sr. Presidente da
Assembleia deu por encerrada esta sessão, de que se lavra a presente ata, redigida
pelas secretárias da Assembleia as quais conjuntamente a subscrevem e assinam com o
Sr. Presidente da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________

-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________

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