Acta número quatro de 2005
Aos dezasseis dias do mês de Setembro de 2005, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, por convocatória individual de 7 de Setembro 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 mesa, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, e feita a
chamada, verificou-se a falta do Sr. António Manuel Gaspar Mendes, não tendo este
apresentado justificação para a sua falta. Estando a mesa incompleta o Sr. Presidente da
Mesa, com o acordo dos presentes, chamou para segundo secretário o Sr. Carlos José
Mendes dos Santos. Dando-se de seguida início à ordem de trabalhos.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura e aprovação da acta da última Assembleia de Freguesia:
O Sr. presidente da mesa deu a palavra ao Sr. Ilídio Manuel que leu a acta da
referida reunião. Após a leitura, colocou a acta a votação tendo esta sido aprovada por
unanimidade.

2º Outros assuntos de interesse
O Sr. presidente de mesa deu a palavra aos membros da Assembleia.
Dada a palavra ao Sr. Jorge Manuel Ferreira que abordou as seguintes questões:
- referiu-se ao buraco na estrada dos Matos junto ao Tanque da água, que
está por reparar desde a última assembleia;
- Interrogou se já foi feita alguma intervenção nas bermas da estrada da
Mata do Casal Galego;
- de quem é a responsabilidade dos postes de electricidade que se
encontram em plena via na estrada da Ranha;
- quanto à aquisição de terrenos, deliberada anteriormente, sobre a
compra de parcela de terreno em Santo António para a Praia Fluvial, quem
adquiriu os terrenos a Câmara ou a Junta;

O Sr. Presidente da Junta respondeu:
- informando que já oficiou a Câmara Municipal no sentido de ser feita a
reparação;
- Na estrada da Mata do Casal Galego não foi feita, ainda, qualquer
intervenção;
- Relativamente aos postes de electricidade a responsabilidade é da EDP,
que já foi notificada quer pela Câmara quer pela Junta de Freguesia, não tendo
obtido qualquer resposta;
- Anteriormente todos os terrenos foram adquiridos e escriturados à
Junta, este último foi adquirido e escriturado à Câmara Municipal de Pombal.
O Sr. Jorge Ferreira pediu, com o acordo que toda a Assembleia, que
ficasse registado em acta que o referido terreno foi adquirido pela Câmara
Municipal e não pela Junta de Freguesia.
Para terminar solicitou que fossem afixadas nos editais as cartas da
Assembleia de Freguesia enviadas à Câmara Municipal.
O Sr. Presidente da Mesa colocou a votação esta deliberação tendo sido
aprovada por maioria com quatro votos a favor (PS), 3 abstenções e um voto
contra do Sr. Ilídio Manuel da Mota.
A D. Fátima questionou o Sr. Presidente da Junta sobre o funcionamento dos
ATL’s e demonstrou desagrado pela falta de importância dada ao parque de infantil
junto à Igreja Velha.
O Sr. Presidente da Junta, informou que os ATL’s vão ser iniciados em breve em
Vermoil, Matos e Ranha. Contudo não irão funcionar, como estava previsto, na antiga
escola da Calvaria.
Quanto ao parque infantil já solicitou à Câmara o fornecimento de material para
substituição.
O Sr. Daniel Ferreira colocou as seguintes questões:
- Como vão ser executadas as valetas na estrada da Ranha;
- Se já existe localização para o tanque da Água na Ranha;
- Na rua da Amieira recolocar os sinais arrancados e desentupir o
aqueduto com silvas;
- Se a junta de freguesia se está a candidatar a algum programa para obter
meios de intervenção rápida de combate as fogos, que é uma necessidade para a nossa
freguesia.

O Sr. Presidente da Junta respondeu:
- A junta de freguesia está a desenvolver contactos com a Câmara para
que as valetas sejam executadas rapidamente nas partes mais urgentes;
- Ainda não está definida localização para o tanque da água;
- Vai recolocar os sinais na rua referida como proceder à limpeza do
aqueduto;
- Relativamente aos meios de intervenção rápida, informou que a Câmara
Municipal está a estudar estes programas.
A Dra. Sandra referiu o desnivelamento que se verifica nos entroncamentos
entre o asfalto novo e o antigo, em algumas das estradas dos Matos.
O Sr. Presidente da Junta informou que este trabalho é da responsabilidade do
empreiteiro e que quer este quer a Câmara já foram alertados para este facto.
O Sr. Ilídio Manuel da Mota alertou a Junta de Freguesia para que esta oficie as
entidades responsáveis para a limpeza do leito do rio Arunca. Pois o período de seca foi
muito longo e o leito do rio está muito obstruído, o que em conjunto com o flagelo dos
incêndios a montante, poderá no período do Inverno vir a provocar grandes cheias.
O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao Dr. Manuel Ferreira que questionou
se foram enviadas os requerimentos e o voto de protesto à Câmara Municipal, em caso
positivo qual a resposta obtida.
O Sr. Presidente da Mesa informou que o envio foi realizado mas ainda não foi
obtida qualquer resposta.
O Dr. Manuel Ferreira alertou ainda a junta, para o facto de Vermoil estar a
abastecer Santiago de Litém com água, e sendo este um bem finito que a junta deve
cuidar pelos interesses da freguesia.
Para terminar o período da ordem do dia o Dr. Manuel Ferreira, da bancada do
PS, propôs que o presidente da mesa colocasse a votação a seguinte deliberação:
Voto de Louvor ao Presidente da Junta Sr. José da Mota Marques, pelo trabalho
meritório que este realizou ao longo do último mandato.
Colocada a votação esta deliberação foi aprovada por unanimidade.

Período da ordem do dia:

1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas:

Foi dada a palavra ao Sr. presidente da junta, que relatou a actividade da Junta
desde a última Assembleia de Freguesia:
- Terminada a construção das Casas de Banho no adro da Igreja;
- Terminado o alargamento na estrada da Canavieira;
- Terminado o saneamento e águas desde a Ponte da Venda Nova até ao
Outeiro da Ranha;
- Em curso o saneamento e águas na Chã de Cima e Chã de Baixo;
- Asfalto na rua Principal da Ranha de São João até ao Outeiro da Ranha;
- Cantina da escola da Ranha equipada para funcionamento;
- Pintura das grades da escola Primária;
- Colocação de Parque Infantil na pré-primária de Vermoil;
- Serviço de almoços a todas as escolas da freguesia;
- Prolongamentos e ATL’s;
- Reabertura da estrada da Rua Central.
O Presidente da Junta, senhor José da Mota Marques, realçou que os programas
apresentados nos seus mandatos foram cumpridos praticamente na totalidade e fez um
breve apanhado das principais obras realizadas.

2º Outros assuntos de interesse para a freguesia:
Foi dada a palavra ao Sr. Diogo Botas do Outeiro da Ranha, que solicitou que
sejam revistas as condições das casas de banho da escola da Ranha de São João.
Solicitou, ainda, a reparação da estrada nos Pinhais Novos e a colocação de sinalização
da estrada da Ranha.
O Sr. Presidente da Junta informou que já contactou o canalizador para a
reparação das referidas casas de banho, irá colocar touvenant para reparação da estrada.
Quanto à sinalização é natural que só seja colocada no final da estrada pronta.

O senhor presidente da mesa solicita um voto de confiança à mesa para que esta
aprove a acta presente, dado esta ser a última reunião de assembleia de freguesia nesta
mandato. O voto de confiança foi aprovado por unanimidade.
O presidente assembleia, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, congratulou-se pela
forma como decorreu o mandato e as reuniões da assembleia. Deixando registado a
forma esclarecida e isenta como foram relatadas e transcritas as actas das reuniões desta
assembleia de freguesia.
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente de mesa declarou encerrada a
sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada,

