Acta número um de 2001
Aos vinte e seis dias do mês de Abril de 2001, pelas vinte e uma horas, por convocatória
individual de 12 de Abril de 2001 e edital afixado na mesma data realizou-se uma sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede da Junta de Freguesia.
Aberta a sessão pelo Presidente de Assembleia e feita a chamada, verificou-se a
ausência do senhor Adelino da Silva não tendo este apresentado a justificação para a sua falta.
Com a sua falta a Mesa de Assembleia estava incompleta, pelo que o Presidente da mesma
solicitou ao senhor Vítor Manuel Gaspar Mendes que aceita-se, para a presente reunião, o
cargo de 2º secretário, o que foi aceite de imediato. Composta a mesa deu-se então início à
ordem de trabalhos.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura, discussão e votação da acta da reunião anterior:
O senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura da acta número quatro do ano dois mil.
Terminada a leitura colocou-a à discussão da Assembleia tendo a D. Maria Helena pedido a
palavra para indicar que ao contrario do que estava escrito na acta, a sua falta tinha sido
oportunamente justificada ao senhor Presidente da Junta. O qual confirmou a justificação pelo
que na referida acta se deverá ler que a falta está justificada.
Nada mais havendo para discutir o Presidente da Mesa colocou a acta a votação a qual
foi aprovada por maioria, dada a abstenção do senhor Ilídio Manuel e da D. Maria Helena, que
tomaram esta posição por não terem estado presentes na respectiva reunião.
2º Leitura do expediente recebido:
Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, que deu conhecimento de ter recebido
uma carta do Agrupamento que se encontra na escola primária de Vermoil na qual solicitam
reparações nas escolas, que o senhor Presidente não achou necessidade de a ler dado alguns
desses pedidos já terem sido satisfeitos, como as caleiras que entretanto foram colocadas na
escola do Outeiro da Ranha e as restantes obras estarem em resolução.
Leu a carta que enviou ao senhor Governador Civil de Leiria à cerca do caso da
suspensão do mandato do senhor Adelino Mendes, à qual anexou o parecer da Direcção Geral
das Autarquias Locais.
Deu ainda conhecimento de carta idêntica que enviou ao Presidente da Assembleia da
Freguesia de Vermoil.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas:
Dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, este passou a ler o parecer da Direcção
Geral das Autarquias Locais, relativamente ao caso da suspensão do mandato do senhor
Adelino Mendes.
O Presidente da Mesa tomou da palavra para indicar que o senhor Adelino Mendes
pediu apenas a suspensão do seu mandato ao Presidente da Junta de Freguesia quando também
o deveria ter feito à Assembleia de Freguesia.

Dada de novo a palavra ao senhor Presidente da Junta, este deu a conhecer algumas das
actividades mais relevantes da junta. Onde nomeou a compra de um “Dumper” para a facilitar
limpeza das valas, efectuar pequenas reparações nas estradas e transporte de alguns materiais.
Este veiculo foi adquirido pela Junta de Freguesia pelo total de 3.703.000$00.
Indicou que foram mudados os telhados do edifício da Escola Primaria de Vermoil e,
que se está a reparar a cantina da mesma.
Entretanto está a Junta a estudar a viabilidade para que seja feito o transporte das
crianças das escolas da Calvaria e do Tojal para a escola de Vermoil e a criar condições para
que lhes sejam servidos os almoços nesta mesma escola.
A nível das escolas o Presidente da Junta informou ainda que está a melhorar o local
onde funciona o Agrupamento.
2º Apreciação e votação do relatório e contas do ano 2000:
Mais uma vez foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta que leu, e explicou
detalhadamente o relatório de contas do ano transacto.
Após a explicação do mesmo e após se terem satisfeito as dúvidas apresentadas, o
senhor Presidente da Assembleia colocou o relatório a votação o qual foi aprovado por maioria,
dada a abstenção do senhor José das Neves António.
3º Deliberação sobre a construção de jazigo subterrâneo no Cemitério de Vermoil:
O Presidente da Assembleia decidiu, com o acordo de todos os presentes, adiar este
ponto para outra reunião em virtude de faltarem elementos em que se pode-se basear essa
deliberação.
4º Apresentação para discussão do regulamento para os cemitérios da freguesia e
deliberação sobre a aprovação do mesmo:
O Presidente da Assembleia aconselhou a este ponto ser devidamente estudado e logo
que possível agendar uma reunião extraordinária para a discussão do referido regulamento.
Entretanto o senhor Ilídio Manuel ficou com o encargo de apresentar um esboço do
regulamento e apresenta-lo para discussão.
Abordou-se ainda a questão do cemitério da Ranha de S. João, que não está em nome da
Junta de Freguesia o que a lei não permite. Assim, deve estudar-se também a resolução deste
problema.
5º Outros assuntos de interesse para a freguesia:
O Presidente da Assembleia questionou se algum dos presentes queria abordar alguma
questão, o senhor Ilídio Manuel pediu a palavra, que lhe foi concedida.
O qual questionou o senhor Presidente da Junta acerca das obras na estrada da Palhaça e
na estrada da Calvaria, sobre as infiltrações de água na casa mortuária da Igreja Velha e sobre a
situação da passagem superior dos caminhos de ferro em Vermoil.
O Presidente da Junta respondeu que em relação à estrada da Palhaça as obras estão em
curso e que estarão concluídas após do verão. Na estrada da Calvaria vão apenas ser feitas
pequenas reparações estando previstas obras mais profundas para os próximos anos. Quanto às
infiltrações de água irá ser reparado o respectivo telhado logo que o tempo o permita. Em
termos da passagem superior está-se a fazer pressão sobre a REFER para que esta a concretize
o mais breve possível. E a tentar o alargamento da ponte do rio Arunca para que o acesso seja
bem feito.
O senhor Diamantino Domingues pediu a palavra, para saber como estão a ser
processados os melhoramentos na Fonte da Saúde, nos Matos da Ranha.

O senhor Presidente da Junta informou que está a aguardar o projecto de remodelação e
que se está a tentar o alargamento da estrada que dá acesso à referida fonte, o que está a ser
dificultado dado alguns dos proprietários dos terrenos não quererem ceder terreno para o
alargamento.
Entretanto o Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor José Ferreira, que pede
em seu nome e da população dos Matos da Ranha que pretendem água canalizada da Câmara.
Apesar de terem água própria têm, segundo ele, além da necessidade, direito a este bem que à
muito lhes é prometido.
A D. Maria Helena usou da palavra para pedir ao Presidente da Junta que repare,
nomeadamente tapar os buracos, na Rua Principal junto às Alminhas. Pediu ainda que sejam
reparadas as quebras de alcatrão junto à escola, que foram causadas pelos agricultores que
cultivam o terreno até ao alcatrão chegando mesmo a danifica-lo e, chamou a atenção para a
grande necessidade de limpar as valetas que se encontram num estado muito mau.
O senhor Presidente da Junta informou que vai pedir à câmara que repare a estrada e
pedir a actuação dos fiscais para verificarem os terrenos que são cultivados até ao alcatrão e
agirem por forma a evitar que de futuro este tipo de situação se volte a verificar.
O senhor Jorge Gameiro pediu à Junta de Freguesia que resolva a enorme acumulação
de água que se verifica em tempo de chuvas na Ranha, na estrada de Soure junto ao cruzamento
com a rua 25 de Abril, em virtude da saída de água estar mal feita.
Não havendo mais nenhum assunto a ser abordado pelos membros da assembleia o
Presidente da Assembleia questionou se alguma das pessoas que assistiam à reunião queriam
colocar alguma questão.
O senhor Laureano Silva pediu a palavra para questionar a Junta de Freguesia sobre
para quando está prevista a abertura da rua do Centro Social até às ruas por detrás da Igreja. Ao
que o Presidente da Junta respondeu que não tem qualquer perspectiva dados os problemas que
envolvem a cedência de terrenos por parte de alguns proprietários.
O senhor Laureano diz que abordou este assunto com a câmara e que esta só aguarda a
disponibilidade da Junta para o topógrafo vir marcar a estrada e avançar com a obra.
Questionado sobre os passeios o Presidente da Junta respondeu ao senhor Laureano que
irá muito em breve assentar o lancil e arranjar a área envolvente ao centro.
O senhor Laureano pediu ainda que fosse efectuada a recolha do lixo dos contentores
junto ao centro social e reclamou o pagamento das refeições servidas ao senhor Adelino Silva,
conforme terá sido acordado. O senhor Presidente da Junta disse que para que seja feita a
recolha do lixo basta fazer um telefonema para os serviços competentes, relativamente ao
pagamento das refeições pediu à Câmara o pagamento das mesmas e aguada resposta.

Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada.

