Acta número três de 2001

Aos vinte sete dias do mês de Setembro de 2001, pelas vinte e uma horas, por
convocatória individual de 15 de Setembro 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, verificaram-se as
faltas do senhor Jorge das Neves Gameiro e da senhora Maria Helena da Conceição Neves, não
tendo qualquer deles justificado a falta.

Período antes da ordem do dia:
- Leitura, discussão e votação da acta da reunião anterior:
O senhor Presidente da Mesa leu a acta número dois do ano 2001, de seguida colocou-a
em discussão. O senhor presidente da Junta indicou que a mesma continha uma incorrecção no
período da ordem do dia no primeiro ponto ao quarto parágrafo onde se lê “e que a câmara
Municipal fica responsável pelo pagamento do transporte e a junta de freguesia pelo
pagamento das refeições” deve ler-se “a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia asseguram
o serviço de transporte e o serviço das refeições”. Feita a correcção o presidente da mesa
colocou a acta a votação sendo esta aprovada por maioria dada a abstenção do senhor Vítor
Mendes, que não esteve presente na respectiva reunião.

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 descrever os trabalhos
realizados pela junta de freguesia. Salientando os seguintes:
Ao nível de asfaltagens foram asfaltadas as seguintes estradas: Na Canavieira as ruas
das Alminhas, do Vale, do Arneiro e a travessa da Loureira; Nas Oliveirinhas a rua da Escola;
Em Porto Velho a rua da Escola; Na Palhaça a rua de Baixo e a rua do Nicolau; Nos Matos da
Ranha foi asfaltada a rua da Capela.
Foram reparados com nova canalização dois fontanários na Palhaça; um no Tojal e
outro no Outeiro da Ranha. Foi ainda construído um novo fontanário na Venda Nova.
Está a ser feito o levantamento topográfico para a ligação da rede de esgotos ao
colector.
Fez-se também a limpeza de ruas na Ranha e nos Matos para empedramento. Em
Vermoil procedeu-se à reparação de passeios.

2º Discussão do Plano de actividades a apresentar à Câmara para 2002:
O senhor Presidente da Junta leu o plano de actividades de 2001, verificou-se o que não
foi realizado e decidiu-se colocar a obra por fazer no plano de actividades de 2002. O qual irá
ser colocado a votação na próxima assembleia de freguesia.

3º Aprovação de regulamento para os Cemitérios da freguesia:
O Presidente da Assembleia solicitou ao senhor Ilídio Manuel que lê-se o regulamento
para os cemitérios, o qual foi lido e sujeito a algumas correcções que de imediato foram
introduzidas no mesmo. Após a sua leitura o senhor presidente da mesa colocou o regulamento
a votação o qual foi aprovado por unanimidade.

4º Deliberação sobre escrituração de terrenos adquiridos:
O Presidente da Assembleia sugeriu que este ponto fosse deliberado numa reunião à
parte desta por forma a essa deliberação constar numa acta somente com este assunto. O que foi
acordado por unanimidade.

5º Informações sobre as festas do Bodo do ano 2001:
O presidente da assembleia e o senhor presidente da junta abordaram a forma como
estavam a ser conduzidos os preparativos para as festas, que seria dentro dos mesmos moldes
dos anos anteriores. Com a contratação de vários ranchos e outros animadores para animação
da festa. Ao nível das colectividades da freguesia, todas foram contactadas no sentido de
participarem na organização das tasquinhas e noutros eventos que se possam inserir nas festas.

6º Outros assuntos de interesse:
O senhor presidenta da assembleia questionou a assembleia e a assistência se alguém
queria abordar algum assunto.
Tendo sido dada a palavra ao senhor Jorge Oliveira, dos Matos da Ranha, este solicitou
que com urgência se efectua-se a limpeza da vala, junto à rua da estrada de Soure. Ainda, na
mesma rua indicou a existência terra que terá sido colocada na estrada por um particular.
Foi dada a palavra ao senhor José Fernando Lourenço Gaspar, do Sobral, que
juntamente com outros presentes, abordou vários assuntos relacionados com a vida escolar,
relativamente à necessidade de criar transporte para as crianças que vivem mais longe da
escola, nomeadamente as do Sobral e da Mata do Casal Galego. Foi solicitado ainda que fosse
criado um espaço coberto para as crianças poderem brincar durante o inverno. Em relação ao
preço das refeições foi pedido para que os mesmos fossem revistos pois os pais em geral acham
o preço muito elevado.

O senhor presidente da junta tomou nota destas situações e ficou de procurar resolução
para as mesmas.
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada.

