ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GLÓRIA DO RIBATEJO E GRANHO

Ata nº2/14
-------- Ao trigésimo dia do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas
e trinta minutos, reuniu na sede da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, a Assembleia da
União das Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, com a presença dos seguintes membros:
Isabel Pereira, Diogo Modesto, António Oliveira, Cidália Caneira, Nuno Monteiro, Eduardo
Pratas, Filipa Monteiro, Zeferino Pereira e Vítor Arroz em substituição de Vânia Pereira. ---------------- No período antes da ordem do dia a Presidente da Assembleia Isabel Pereira deu a
conhecer o comunicado da delegação de Santarém na adesão à ANAFRE e o convite do Rancho
Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo para o seu festival. ------------------------------------------ O membro Vítor Arroz apresentou um voto de louvor ao Sandro Peixe por se ter
consagrado campeão nacional de MotoCross, a proposta foi aprovada com unanimidade.--------------- O membro Filipa Monteiro propôs a adição de um ponto na ordem de trabalhos relativo
à leitura e aprovação da ata e outro relativo a votação da alteração da proposta de
transparência da gestão da Freguesia, a proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------- O membro Nuno Monteiro colocou questões relativamente ao arranjo do parque
infantil, alcatroamento da Rua da Pereira, dimensão das caixas de marcações na estrada e
organização do trânsito da Rua 29 de Agosto, Rua José Augusto Catarino e Rua Alves Redol e
falta de corte de ervas nas Janeiras de Baixo. ------------------------------------------------------------------------- O Presidente do Executivo, Vítor Monteiro, respondeu que: os varões do parque infantil
não eram perigosos e que era trabalho já feito e não deviam ser arrancados; a dimensão das
caixas de marcações na estrada junto ao café Doce da Manhã fora a pedido dos camionistas; o
alcatroamento de um segmento da Rua da Pereira foi a mando de alguém que não se sabe; o
corte das ervas nas Janeiras de Baixo vai ser feito como em outros lados, mas ainda não
chegou lá. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro António Oliveira questionou, relativamente ao Granho, a alteração do
horário do cemitério, a colocação de manilhas, o terreno de construção do parque das
máquinas da Junta e a degradação dos bancos em frente à igreja. ---------------------------------------

-------- O Presidente do Executivo respondeu que: a alteração de horário do cemitério deveu-se
a queixas de alguns moradores do Granho; as manilhas serão colocadas brevemente; o
estaleiro será num terreno da Câmara Municipal após protocolo entre as duas entidades; as
ripas para concertar os bancos já foram pedidas.-------------------------------------------------------------------- O membro Eduardo Pratas mencionou que existem placas de identificação de ruas
partidas no Granho, e questionou se estava prevista alguma intervenção na estrada entre os
Foros e a Raposa e também o problema de um holofote no ringue da Glória.
O presidente do Executivo respondeu: a intervenção nessa estrada pode ser feita; o holofote
danificado é um problema antigo, provavelmente a instalação elétrica poderá estar degradada.
A ordem de trabalhos foi alterada, passando a ser a seguinte: --------------------------------------------------- 1. Leitura e aprovação da ata; -------------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação do resumo de atividades do segundo trimestre de 2014;
---------3. Votação da alteração da proposta "Transparência da Gestão de Freguesia";
---------4. Assuntos de interesse para a Freguesia. -------------------------------------------------------------------- O ponto número um foi aprovado por 8 membros, com abstenção do membro Vítor
Arroz por não se encontrar presente na última reunião. ----------------------------------------------------------- No segundo ponto, o membro Nuno Monteiro congratulou os arranjos no jardim do
Rossio, questionou a existência de um tubo da água no passeio junto à serração e a
substituição de fechaduras da Junta de Freguesia do Granho. --------------------------------------------------- O Presidente do Executivo esclareceu: o tubo está ligado a um ralo da marquise de
modo a evacuar a água das chuvas; a substituição de fechaduras deveu-se a uma questão de
organização, porque muitas chaves foram perdidas. ---------------------------------------------------------------- O terceiro ponto relativo à transparência de gestão da Freguesia ficou organizado
com os seguintes itens: --------------------------------------------------------------------------------------------- Orçamentos e plano de atividades; ----------------------------------------------------------------------------- Contas de Gerência; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumo das atividades trimestrais; ----------------------------------------------------------------------------- Atas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O terceiro ponto foi aprovado com 8 votos a favor e 1 voto contra do António Oliveira.--------- No quarto ponto o freguês Rogério Monteiro mencionou uma proposta, feita à Escola
Nacional de Saúde Pública, consistindo no estudo da grande incidência de cancro nos
habitantes da freguesia da Glória do Ribatejo. ----------------------------------------------------------------------- O freguês Luís Magriço referiu a existência de um poste degradado na Rua principal do
Granho e outro junto à linha do comboio na Fajarda. Questionou também se existe algum
projecto para a estrada da barragem. ----------------------------------------------------------------------------

-------- Nada mais havendo a tratar deu a Presidente da Assembleia por encerrada a sessão da
qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada. --------------------------
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