Assembleia de Freguesia de Comenda

Acta n.º. 2 - 2011
Reunião Ordinária da Assembleia de
Freguesia de Comenda, Realizada em
Onze de Junho de Dois Mil e onze

Aos onze dias do mês de Junho de dois mil e onze, reuniu a Assembleia de
Freguesia na sala de reuniões da Sede da Junta de Freguesia, sob a Presidência do
senhor Ricardo Jorge Martins Flores, e com a presença dos seguintes membros da
Assembleia, senhores, José Chamiço Adriano, Carlos Alberto Clara da Silva, Abílio
Flores Mendes e senhora Tânia Marina de Matos Flores Mota. ------------------------------

INÍCIO DOS TRABALHOS:

O Senhor Presidente da Mesa iniciou os trabalhos, eram quinze horas e oito minutos.-

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.
Foi lido o Relatório das actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, no
período de 16-04-2011 a 09-06-2011, pela 1ª. Secretária, a Senhora Tânia Mota.

ORDEM DO DIA:

Conforme edital desta Assembleia de Freguesia datado de trinta de Maio do ano em
curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO ÚNICO – DIVERSOS
Foi dada a palavra ao senhor Abílio Mendes que falou sobre a caixa multibanco, que
apesar de não ser propriedade da Junta de Freguesia, está muita vez avariada. Na
sua opinião deve ser feita pressão junto da Caixa Geral de Depósitos, uma vez que
se encontra muitas vezes sem dinheiro, principalmente aos fins-de-semana.------------O senhor Abílio colocou também a questão ao Senhor Presidente da Junta
relativamente aos caminhos públicos estarem fechados a cadeado, questão que tinha
sido falada na primeira assembleia.------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta respondeu que, relativamente ao multibanco, já fez
dezenas de pedidos junto da Caixa Geral de Depósitos e eles remetem para outras
empresas, e vêem reparar a máquina. Já disse até que em último caso, se mudaria
de banco, mas que a situação não é tão fácil como parece, dado que a Junta de
Freguesia teria de pagar.--------------------------------------------------------------------------------1
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Relativamente aos caminhos, o Sr. Presidente da Junta já falou com o Sr. Figueira
sobre a situação, o qual ele lhe respondeu que os caminhos se encontram assim
fechados, por vontade do Sr. Engenheiro.----------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta, irá passar nos respectivos caminhos e se a situação se
mantiver, vai fazer um ofício, à Administração da Companhia Agrícola das
Polvorosas.--------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Junta, diz também ser contra os caminhos estarem fechados
a cadeado, e que no seu ver podiam estar fechados com uma cancela, mas que
podia ser aberta pelas pessoas.-----------------------------------------------------------------------O Senhor Abílio falou novamente do multibanco dizendo que o nosso multibanco,
superou todas as expectativas e que assim a Junta não tem de pagar por ele cá
estar. Disse que também que a Junta deveria fazer um ultimato à Caixa Geral de
Depósitos e consultar outros bancos.----------------------------------------------------------------Em relação aos caminhos, acha que a Junta de Freguesia não deveria ir aos
“Santos”, deveria ir directamente a “Deus” para se resolver o assunto, uma vez que
quanto mais tempo passa, mais caminhos irão ser fechados.---------------------------------O Senhor Presidente da Junta respondeu que a situação já se arrasta a alguns anos,
já não é de agora e que realmente se ninguém se mexe, os proprietários dos terrenos
vão se apoderando das coisas. Vai então mexer nessa situação.---------------------------O Senhor José Adriano alertou o Senhor Presidente da Junta, para um buraco que
estava junto dos lavadouros e que a Junta de Freguesia tomou providências junto da
Câmara Municipal para o efeito.-----------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal diz que vão ser aumentadas as manilhas e que está previsto ser
para breve, mas que realmente ainda não se verificou-------------------------------------------

ENCERRAMENTO:
Não havendo mais assuntos a tratar, nem mais interessados em usar a palavra, foi
pelo Senhor Presidente encerrada a reunião, eram quinze horas e trinta e oito
minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------E eu Tânia Marina de Matos Flores Mota, Primeira Secretária a redigi e
subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------O PRESIDENTE DA MESA
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