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Acta número dois de 2009
Ao vigésimo nono dia do mês de Junho de 2009, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, por convocatória individual de dezanove de Junho e edital afixado na mesma
data, realizou-se uma sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na
Associação de Dadores de Sangue do Outeiro da Ranha.

Verificando-se as ausências (injustificadas) do Sr. Luís Manuel Gaspar Ferreira, Sr.
Joaquim Manuel Mota Morais e Sr. Américo da Ponte Marques, 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. Eugénio Mendes alertou para os riscos de dois cortes de aquedutos que estão por
tapar na Estrada da Mata.
O Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, referiu que iria tomar providências para repor
a segurança nesta estrada.

O Sr. Carlos Costa alertou para a queda de um sinal de prioridade caído na Rua do Alto
e questionou o presidente da junta sobre a situação da estrada na rua dos Chões, no
lugar de Oliveirinhas.
O Sr. Presidente da Junta esclareceu que a Câmara Municipal não tem máquinas
disponíveis e que a partir do dia 12 de Agosto que iria fazer um novo pedido.
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O Sr. Manuel Ferreira alertou para a falta de sinalização no cruzamento da Rua do
Lagar.
O Sr. Presidente de Junta, Ilídio da Mota, disse que iria resolver essa situação, visto que
se tratava de uma rua com algum movimento.

O Sr. Daniel Ferreira pede para a Junta de Freguesia para avisar os responsáveis pelas
obras do saneamento básico da necessidade de tapar os buracos e proceder à limpeza da
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 18-04-2009 a 1906-2009;
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 o apoio na exposição de
trabalhos na sede da Junta de Freguesia, dos Jardins-de-infância; o apoio com transporte
para a actividade “Dia dos Afectos” para os jardins-de-infância da freguesia e ainda o
apoio na marcha da saúde.

Na área da rede viária e pedonal, referiu a limpeza de bermas e valetas nos lugares de
Santo António, Tojal e Calvaria.

No abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários, salientou o apoio à
Câmara Municipal de Pombal na construção da rede de saneamento básico no Moinho
da Mata.

Na área da informação e divulgação, referiu a Edição do nº. 13 do Notícias de Vermoil.
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Na área da administração, Equipamento e gestão da junta de freguesia, informou da
celebração de um protocolo com o Centro de Emprego de Leiria para um programa
ocupacional com licenciado em história par a constituição do Museu de Vermoil.
Por último, referiu o apoio às colectividades da freguesia: associação de caçadores de
Vermoil, Associação Desportiva da Ranha e Comissão da capela dos Matos da Ranha.

2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para
atribuição do nome “Travessa dos Balinhos” à Travessa que confina com a
Rua da Feteira e Rua dos Balinhos;
O Sr. Presidente de Junta de Freguesia explicou que esta travessa se situa no lugar de
Matos da Ranha que não tem nome nem está asfaltada.
O Sr. Presidente da Assembleia levou a proposta da Junta de freguesia a votação, tendo
sido aprovado por unanimidade o nome “Travessa dos Balinhos”.

3. Apresentação, discussão e votação da proposta da junta de Freguesia para a
nomeação de dois responsáveis para a Comissão do cemitério da Ranha de
S. João;
O Sr. Presidente da assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
enalteceu o excelente trabalho levado a cabo pelo Sr. Adelino Ferreira e do Sr. Ramiro
Antunes.
Manifestou o interesse da Junta na recondução dos mesmos elementos, por mais um
mandato de dois anos, visto que estes se mostraram disponíveis para o cargo.
O Sr. Sobreiro referiu que as palavras ouvidas pelo Presidente de Junta de Freguesia
dignificavam o trabalho destes dois elementos e o lugar a que pertenciam, levando a
proposta da Junta de Freguesia a votação, tendo sido aprovada por unanimidade a
recondução do Sr. Ramiro Antunes e do Sr. Adelino Ferreira para a comissão do
cemitério da Ranha de S. João por mais 2 anos.
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4. 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.

