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Acta número um de 2009

Ao vigésimo sétimo dia do mês de Abril de 2009, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, por convocatória individual de dezassete de Abril e edital afixado na mesma
data, realizou-se uma sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede
da Junta da Freguesia.

Com a presença de todos os elementos da Assembleia de Freguesia, deu-se início à
reunião de assembleia, com todos os membros do Executivo da Junta de Freguesia
presentes.

Período de antes da ordem do dia:

1. Leitura e votação da Acta da Assembleia de Freguesia da reunião anterior;
O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira, deu início à reunião pedindo
a dispensa da leitura da acta, visto todos terem recebido o documento atempadamente,
perguntando se existiam comentários ou alterações a realizar.
Não havendo comentários nem alterações a realizar, a acta foi levada a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade.

2. Intervenções na generalidade.
Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro,
o Sr. Luís Ferreira alertou para os riscos dos buracos que estão no início da ponte na
Estrada da Mata podem causar e alertou ainda para a travessia entre a casa do Sr.
Manuel e da irmã.

O Sr. Eugénio Mendes, informou que tinha falado com o Sr. Fernando do Sarrano para
deixar alargar a estrada à saída da ponte, dizendo que este aceitaria se as oliveiras que
estão no terreno à frente fossem arrancadas.
Perguntou ainda se a Estrada Principal, nos Matos da Ranha, que está a sofrer
intervenções de saneamento básico e águas iria levar asfalto, ou se os responsáveis pela
obra iriam esperar pela conclusão total da mesma para colocar o asfalto.

Assembleia de Freguesia de Vermoil
Rua João de Barros – 3105-442 Vermoil – Contribuinte nº680001042
Folha n.º124
O Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, referiu que a ponte velha tinha caído e quando
construíram a nova a curva tinha ficado mais acentuada, tendo sido apontada para o
terreno do Sr. Zé Duarte, terreno que tinha umas oliveiras centenárias.
Em relação aos buracos, disse que com o tempo de chuva que se tem sentido iriam ter
sempre aquele problema, referindo que se teria de esperar pelas obras de saneamento
básico para por fim ao problema, mas que até à conclusão das mesmas a Junta de
Freguesia iria tapar os buracos.

O Sr. Carlos Costa agradeceu a colocação de espelhos nas ruas mencionadas na acta
anterior, assim como os arranjos na Estrada das Oliveirinhas.
Alertou para a forma de acção dos responsáveis pela obra do emissário que liga
Albergaria dos Doze a Vermoil e para os estragos causados nas culturas da povoação.
O Sr. Presidente da Junta esclareceu que estes não pediram ajuda à Junta de Freguesia e
que a Junta já tinha avisado os responsáveis do descontentamento da população.

O Sr. Manuel Ferreira pede que a Junta verifique os ramos dos eucaliptos que estão
tombados para a rua dos poços, na Rua do Tanque. Solicita à Junta que interfira na Rua
Trás-o-monte, onde tem um poço e onde se tem verificado depósito de entulhos de
obras e outros lixos. Pede ainda a colocação de um espelho na junção das ruas Arneiro
com Fonte dos Pinheiros.
Informou ainda que, na Rua da Cova da Amieira um proprietário de um terreno está a
impedir passagem das máquinas de saneamento básico, tendo colocado vigas de ferro
num caminho agrícola.
O Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, lamentou que as pessoas não conseguissem
ver o futuro e a valorização que a abertura ou alargamento de um caminho poderia
provocar. Lamentou ainda as atitudes de algumas pessoas com responsabilidades na
assembleia.

O Sr. Américo Marques alertou para a má sinalização horizontal das diversas ruas de
Vermoil, e salientou a situação da rotunda junto à Junta de Freguesia.
O Sr. Presidente da Junta, esclareceu que a colocação da sinalização horizontal tem
custos reduzidos, mas o transporte das máquinas tem custos elevados.
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Em relação à rotunda diz ter experimentado várias hipóteses e que ainda não se tinha
encontrado uma situação para os veículos de transporte de pesados.

O Sr. Daniel Ferreira pede para a Junta de Freguesia avisar os responsáveis pelas obras
do saneamento básico da necessidade de sinalizar os buracos que estes realizam na via
pública.

Não havendo mais intervenções, passou-se para o período da ordem do dia.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia de 19-12-2008 a 1704-2009;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que passou à apresentação da
actividade da Freguesia (ver documento em anexo). Das diversas actividades salientou
na área da educação a actividade de plantação de árvores na escola da Calvaria, com as
crianças do Jardim-de-infância de Vermoil; a gestão dos almoços das crianças dos
jardins-de-infância e do 1º Ciclo; a gestão das Actividades Enriquecimento Curricular.

Na área da rede viária e pedonal, referiu o apoio dado ao Município de Pombal no
alargamento da estrada de Vermoil aos Matos da Ranha; a construção de passeios
pedonais: Lagoa, Chã; Outeiro da Ranha.

No abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários, salientou o apoio à
Câmara Municipal de Pombal no saneamento básico e águas nos Matos da Ranha.

Na área da informação e divulgação, referiu o apoio do Sr. Pedro Gameiro na gestão do
Site da Junta de freguesia.

Por último, referiu que se deveria dar mais atenção às zonas de turismo (ruínas, escolas
e outros espaços de lazer) por serem, segundo o Presidente da Junta, o futuro da
freguesia.
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2. Apresentação, discussão e votação das contas da Junta de Freguesia de
Vermoil da gerência do ano 2008;
O Sr. Presidente de Junta de Freguesia passou a apresentar as contas da freguesia de
Vermoil na regência do ano 2008 (ver documento em anexo).
O Sr. Presidente da Assembleia levou as contas a votação, tendo sido aprovadas por
unanimidade.

3. Apresentação, discussão e votação da Conta gerência do Cemitério de
Vermoil de 2008;
O Sr. Presidente da assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
passou a apresentar a conta gerência do cemitério de Vermoil de 2008 (ver documento
em anexo).
Feita a apresentação, o Presidente da Assembleia levou a conta gerência a votação,
tendo sido aprovada por unanimidade.

4. Apresentação, discussão e votação da Conta gerência do Cemitério da
Ranha de S. João;
O Sr. Presidente da assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
passou a apresentar a conta gerência do cemitério da Ranha de S. João de 2008 (ver
documento em anexo).
Feita a apresentação, o Presidente da Assembleia levou a conta gerência a votação,
tendo sido aprovada por unanimidade.

5. Apresentação, discussão e votação da Conta gerência do Cemitério de
Matos da Ranha de 2008;
O Presidente da Junta de Freguesia apresentou a conta gerência do cemitério de Matos
da Ranha de 2008 (ver documento em anexo).
Feita a apresentação, o Presidente da Assembleia levou a conta gerência a votação,
tendo sido aprovada por unanimidade.
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6. Apresentação, discussão e votação do Inventário de bens da Freguesia de
Vermoil;
O Presidente da Junta de Freguesia apresentou o inventário de bens móveis da freguesia
de Vermoil (ver documento em anexo). Feita a apresentação, o Presidente da
Assembleia levou o inventário de bens móveis da freguesia de Vermoil a votação, tendo
sido aprovado por unanimidade.

7. Período de intervenção para o público assistente.
Não havendo intervenções do público assistente, o Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira, agradeceu a presença de todos os presentes,
declarando encerrada a sessão, lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente
assinada.

