ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GLÓRIA DO RIBATEJO E GRANHO

Ata nº3/14
--------Ao vigésimo nono dia do mês de Setembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e
uma horas e trinta minutos, reuniu na delegação 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, Vânia Pereira e Zeferino Pereira. --------------------------------- No período antes da ordem do dia o membro Vânia Pereira deu os parabéns às
comissões de Festas de 2014 da Glória e do Granho e desejou boa sorte às novas comissões de
2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O membro Filipa Monteiro solicitou que fosse posta em prática, no site da União de
Freguesias, a proposta "Transparência da Gestão de Freguesia" aprovada na última reunião
O Presidente do Executivo respondeu que seria posta em prática quando a ata fosse
aprovada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro António Oliveira felicitou o Executivo pela decisão de alteração do horário
do cemitério do Granho e questionou se os bancos em frente à igreja estavam a ser reparados
e se a lancilagem da Rua Principal vai avançar. O Presidente do Executivo respondeu que os
bancos estavam a ser reparados na carpintaria da Câmara Municipal e que a lancilagem vai
avançar assim que seja resolvido um problema de alinhamento de muros e entradas para
terrenos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O membro Nuno Monteiro questionou a lixeira na Rua Alves Magriço na zona de
construção do estaleiro, a redução de 4 salas de 15 alunos para 3 salas de 20 alunos no Jardim
de Infância da Glória, os avanços no projeto, que está no plano de atividades, de remodelação
do Hotel Jackson, a falta da placa de identificação da Travessa Constantino Pereira Caneira e se
as restantes placas de identificação de ruas vão ser substituídas por placas de azulejo com já
estão em algumas ruas. Mencionou ainda a falta de saneamento básico nas ruas do Fungal e
da Fajarda e o abandono da Câmara Municipal ao nível de pavimentações e repavimentações
na União de Freguesias da Glória e do Granho. ------------------------------------------------------------------------- O Presidente do Executivo respondeu que a lixeira vai ser limpa toda de uma vez para
depois vedar o local, desconhecia a redução de salas no Jardim de Infância, o projeto do Hotel
Jackson, provavelmente, arranca ainda este ano e que existem outras prioridades para além
das placas de identificação de ruas e a sua substituição por placas de azulejo é um caso a rever.
----------Seguiu-se o período da ordem de trabalhos, da qual constavam os seguintes pontos:
1: Aprovação da ata nº3 desta Assembleia; ------------------------------------------------------------------2: Apreciação do Resumo de Actividades do terceiro trimestre de 2014; -----------------------------3: Dar conhecimento da Escritura de um lote de terreno no Granho; ----------------------------------4: Dar conhecimento dos Protocolos com algumas Associações e Coletividades do Granho; ----5: Proposta de Aprovação de Votos de Louvor; ---------------------------------------------------------------6: Informações diversas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O ponto número um foi aprovado com oito votos a favor e uma abstenção de Vânia
Pereira, por não ter estado presente na última reunião. ----------------------------------------------------

---------- No segundo ponto o membro Vânia Pereira questionou como se fazia para entregar
entulhos e monos. O Presidente do Executivo respondeu que a Junta de Freguesia não recebe
entulhos, mas monos vai buscar aos particulares. ---------------------------------------------------------------------O membro Filipa Monteiro questionou se a limpeza do ribeiro na Glória ia ser feita
novamente. O Presidente do Executivo respondeu que a limpeza do ribeiro é sempre feita uma
vez por ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O membro Nuno Monteiro referiu relativamente ao ponto 2.3 que deviam ter sido
pintados também o muro de Centro de Dia e do Estaleiro da Junta de Freguesia da Glória.
Relativamente ao ponto 2.7 questionou para quando o avanço do Estaleiro e ao ponto 8 se
houve subsídio à Festa do Granho. O Presidente do Executivo respondeu que o estaleiro vai
avançar com um contrato de 20 anos a renovar de 5 em 5 anos e que o subsídio `Festa do
Granho foi entregue e veio mencionado na última reunião. --------------------------------------------------------No terceiro ponto foi dada a conhecer, pelo Tesoureiro do Executivo, a proposta de
adquirir um terreno com 2592,50 m2 no Granho. -----------------------------------------------------------O Presidente do Executivo respondeu que tinham sido transferidas para a folha de armazém.----------- No quarto ponto o Presidente do Executivo deu a conhecer que a verba cedida para
acabar as obras num edifício da Junta de Freguesia do Granho, para algumas Colectividades e
Associações do Granho, foi dada pela Junta de Freguesia e Câmara Municipal. ------------------------------ O quinto ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- O sexto ponto foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- No sexto ponto o freguês Bernardino questionou quantas vezes passou a máquina nas
estradas da Charneca. O Presidente do Executivo respondeu que a máquina já foi algumas
vezes às estradas com maior prioridade. --------------------------------------------------------------------------------- O freguês João Oliveira, na qualidade de Vice- Presidente da Câmara Municipal, disse
que ia ser feito um levantamento dos dias que a máquina esteve nas estradas e relativamente
aos entulhos, se forem entulhos pequenos de obras não licenciadas cabe Câmara Municipal,
entulhos de obras licenciadas cabe ao empreiteiro ou particulares responsáveis. -------------------------- O freguês Joaquim Ventura mencionou a acumulação de lixo junto aos caixotes do lixo
no Granho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O freguês Rogério Monteiro deu os cumprimentos ao Executivo pelo 1 ano após
eleições, facultou mais algumas informações relativamente ao estudo oncológico e disse que a
pintura do muro do Centro de Dia na Glória ia ser feita no seguimento da obra em curso.----------------- O freguês Francisco Madelino felicitou 1 ano de União de Freguesias, falou de se
estudar também a alergia aos plátanos e fez uma denúncia pública de ocupação de património
público, que ficará em ata, relativamente a uma situação numa estrada das sesmarias em que
o proprietário de um terreno colocou o marco de marcação da estrema numa zona fora do seu
terreno, já em estrada pública, ficando esta mais estreita o que dificulta a passagem dos
veículos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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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