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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE SETEMBRO DO ANO
DE DOIS MIL E TREZE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos dezanove dias do mês de setembro, do ano de dois mil e treze, pelas vinte
horas e vinte 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 atividade 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, Alda Manuela de Jesus Inácio
Costa, César Vieira Martins, Carla Cristina Gonçalves Filipe, Carmen Teresa Aires
Antunes Santos, Victor Manuel Teixeira, e Emílio Duarte Neves Vieira. ------------------- Ausências: Jorge Manuel dos Reis Catarino e 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. -------- Foi dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi remetida previamente a
todos os membros da Assembleia. ----------------------------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, usou da palavra o
Senhor Victor Teixeira, que questionou se já há resultado da alienação da
ambulância, ao que o senhor presidente do executivo respondeu que o interessado na
referida ambulância não manifestou interesse no valor sugerido. ----------------------------- O Presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, usou da palavra e pediu um
minuto de silêncio e de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Tiago Vieira, pai
do presidente do executivo, Manuel Joaquim Vieira. ------------------------------------------- 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 actividade da Freguesia e da sua situação financeira; -----------------------
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--- O Presidente, Gilberto Leandro, questionou o executivo se as obras referentes à
conservação do património, constantes do documento em análise, foram concluídas. ----- Usou da palavra, o Sr. Presidente do Executivo, Manuel Joaquim Vieira,
referindo que relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, estão concluídas as
intervenções nos espaços dos cemitérios e do jardim de S. João. ----------------------------- Neste momento passou a tomar parte nos trabalhos da presente sessão a vogal,
senhora Susana Bento, pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos. ----------------- O senhor presidente da Assembleia, questionou o presidente do executivo
relativamente à conclusão da obra entre o centro da vila e o centro de saúde. Ao que
foi respondido que a obra é da responsabilidade da empresa gestora das águas de
Santarém e enalteceu ainda o facto de não ter sido necessário partir o alcatrão porque
os proprietários dos terrenos cederam-nos para o alargamento das bermas. ----------------- Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. --------------------- Ponto Dois: – Assuntos de interesse para a Freguesia. ---------------------------------- Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, deu a
palavra aos membros da Assembleia e usou da mesma a senhora Susana Bento, que
louvou o trabalho da senhora dona Belmira Sampaio, funcionária da Junta de
Freguesia de Alcanede, que transporta as crianças do ensino pré-escolar, referindo que
a senhora merece um agradecimento público pois vai muita além das funções,
esmerando-se em tudo aquilo que faz, destacando o excelente desempenho
profissional. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira, agradeceu as palavras, bem
como a senhora Tesoureira, Cristina Neves que também agradeceu a presença de
todos ao longo deste mandato de quatro anos e registou a postura profissional de todos
os membros. Agradeceu ainda ao senhor Presidente da Assembleia, Gilberto
Leandro, bem como às secretárias que ao longo das várias reuniões secretariam as
várias sessões. ---------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Secretário, José Manuel Pereira, agradeceu também a presença de
todos os membros e lamentou que as sessões desta Assembleia não tivessem sempre a
audiência desejada, o que poderá significar que as pessoas estarão satisfeitas. ------------- O senhor presidente, Manuel Joaquim Vieira, referiu que nestes doze anos
aprendeu muito e que apesar de tudo o que se possa pensar, os momentos bons são
superiores aos outros e deixou uma palavra de incentivo a todos os presentes, para que
não desistam causa pública. Agradeceu também a presença de todos ao longo destas
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sessões, agradeceu a todos os funcionários desta autarquia e a todos quantos
colaboraram com a Junta de Freguesia de Alcanede. ------------------------------------------- O senhor César Martins, usou da palavra e referiu a experiência muita rica e o
gosto que teve em trabalhar com todos os membros. Agradeceu a todos os colegas a
sua participação ativa nestas sessões. Destacou o empenho dos membros e enalteceu o
valor do compromisso. ------------------------------------------------------------------------------ A senhora Alda Costa, agradeceu também a todos, ao executivo com os quais
aprendeu muito, ao presidente Gilberto Leandro e às secretárias que com ela
colaboraram e destacou a experiência que sendo nova para ela se tornou muito
enriquecedora. ---------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Victor Teixeira, agradeceu a todos, referiu a importância do que
aprendeu nestas sessões. ---------------------------------------------------------------------------- A senhora Carmen Antunes, referiu que aprendeu bastante com esta experiência
nova e que aprendeu que, a presença é fundamental nestas assembleias quer como
membro, quer como público. Agradeceu ao executivo e ao presidente da Assembleia. –
--- O Senhor Presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, referiu que a vontade de
trabalhar em prol da freguesia o fez muitas vezes delegar para segundo plano a família.
Referiu e enalteceu a capacidade do presidente Manuel Joaquim Vieira em gerir as
verbas tão escassas com que esta Junta se debateu. Referiu a obra dos bombeiros, do
centro de saúde, de um parque de jogos enaltecendo a vontade própria de um homem e
da sua equipa, sem qualquer verba para o efeito. Destacou que o presidente do
executivo é um grande gestor financeiro, bem como de recursos humanos. ---------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou aberto
o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da palavra: ----------- O Sr. Henrique Cordeiro, de Vale da Trave questionou em que ponto se encontra
a questão da sinalética para a Junta de Freguesia de Alcanede. O senhor presidente
Manuel Joaquim Vieira, informou que até ao momento esta questão está suspensa,
visto que as entidades competentes ainda não deram andamento à sua resolução.
Quanto à questão do poste de eletricidade na localidade de Vale da Trave, o senhor
Henrique Cordeiro foi informado que o poste será retirado muito em breve. --------------- O senhor João Vitorino de Mosteiros, usou da palavra referindo que está
satisfeito com esta presidência e referiu que como homem de trabalho gostaria de
salientar algumas questões importantes como: -------------------------------------------------- – O buraco na estrada para o cemitério dos Bacelos; -------------------------------------

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

218

MANDATO 2009/2013
ATA N.º 05/2013
Sessão Ordinária de 19 de setembro de 2013

--- – A existência de duas ruas que ainda não têm tout-venant, mas referiu que a culpa
não é só do presidente da junta, mas também da comissão de melhoramentos da
localidade; -------------------------------------------------------------------------------------------- – Referiu as valetas na Rua da Fonte Franca que precisam de intervenção e
disponibilizou-se para prestar a ajuda necessária; ----------------------------------------------- – Destacou os buracos na Rua da Feira de Alcanede que também deveriam ser
tapados; ----------------------------------------------------------------------------------------------- – Alertou para a falta das guardas em ferro da ponte na Quinta da Rainha que liga
os Mosteiros à Escola Básica 2,3 de Alcanede, bem como as árvores que estão a tapar
as mesmas; -------------------------------------------------------------------------------------------- – Alertou para a necessidade de roçar as valetas na estrada que liga a freguesia de
Tremês à de Alcanede na nacional número 362; ------------------------------------------------ – Destacou ainda na mesma estrada, na zona entre Valverde e Mosteiros, a
necessidade dos buracos serem tapados; --------------------------------------------------------- – Solicitou a atenção para a estrada camarária dos Mosteiros ao Xartinho,
conhecida por Falcado, que é merecedora de reparos; ------------------------------------------ – Referiu a necessidade de haver placas identificadoras desde a Videla a identificar
e direcionar para Alcanede. ------------------------------------------------------------------------ – Concluiu ainda, alertando para as placas de madeira serem substituídas por placas
usuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O presidente Manuel Joaquim Vieira, referiu que até ao final do mês não se
procederão a reparos com alcatrão. Irão sim ser tapados com pó de pedra pela Junta de
Freguesia de Alcanede. Destacou que não irá deixar muito dinheiro em caixa porque
existe obra feita, mas também não deixará dívidas para quem vier a seguir. Referiu
ainda a necessidade de proceder a alguns reparos de paragens dos autocarros, mas que
isso é um investimento muito elevado. ----------------------------------------------------------- A senhora Alda Costa, sugeriu a construção de paragens em tijolo e cimento pois
tornaram-se mais agradáveis e resistentes e não se degradam tão facilmente. -------------- Usou da palavra o Senhor Manuel, e informou que faleceu a mãe do funcionário
Mário Silva desta autarquia e convidou todos os membros para estarem presentes na
inauguração da Expo Alcanede agendada para dia vinte de setembro de dois mil de
treze. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- 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 trinta e cinco minutos, quando o Sr. Presidente da
Assembleia deu por encerrada esta sessão, de que se lavra a presente ata, redigida
pelos secretários da Assembleia os quais conjuntamente a subscrevem e assinam com a
Sr. Presidente da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE, --------------------------------------------_________________________________________

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

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

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