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--------------------------------------ABERTURA DA ACTA----------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião, desejando um
bom trabalho a todos os presentes. --------------------------------------------------------------- Deu-se então cinco minutos para os membros da Assembleia lerem a Acta da
última reunião, afim de a mesma ser votada. ----------------------------------------------------- Após a leitura a acta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------- Esta reunião não tem nenhum ponto da ordem do dia, sendo apenas para
que a Junta dê conhecimento dos trabalhos efectuados nos últimos três meses e
apresentação dos trabalhos realizar nos próximos meses. Assim o Presidente da
Assembleia passou a palavra ao Sr. Presidente da Junta. ----------------------------1.
Informação à Assembleia dos trabalhos efectuados na Freguesia nos
últimos três meses: ---------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda, começou por oferecer
um livro “Memórias do meu jornal”a cada membro da Assembleia, seguidamente
informou sobre os trabalhos realizados em: -----------------------------------------Infra-estruturas/obras: Foram colocados quatro projectores junto á
a)
rotunda, para dar maior luminosidade na entrada da freguesia; Concluiu-se a
toponímia, com a colocação de placas identificativas de ruas na freguesia; Estamos a
recepcionar os orçamentos para o Polidesportivo (com o apoio do Arquitecto Paulo
Correia das Caldas da Rainha); A Junta decidiu fazer a marcação da linha longitudinal
contínua na subida para Chão das Pias, devido ao constante nevoeiro nessa Zona e
ao perigo que isso representava; Foi concluída a primeira fase dos arranjos das
barragem, sendo a segunda fase para realizar segundo projecto a apresentar e
aprovar pela a assembleia. A Junta será subsidiada para a realização desta fase, de
acordo com o plano de actividades do próximo ano da Câmara. A Travessa Casal do
Alho e a Rua do Viso foram alargadas com a colocação de valetas em cimento.
Também o fontanário dessas ruas, bem como toda a sua zona envolvente foi
recuperado. Estão em fase de pavimentação as seguintes ruas: Travessa Casal do
Alho (Serro Ventoso); Rua da Divideira (Mato Velho) e Rua dos Palheiros (Lagar
Novo) dado o seu estado de degradação a Junta de Freguesia decidiu intervir com a
pavimentação, mesmo sem apoio da Câmara. Está-se a fazer a passagem para as
novas instalações da Extensão de Saúde, que vai iniciar os serviços, na próxima
segunda-feira, dia dois de Outubro de 2006, sendo a inauguração feita
posteriormente, conforme solicitado pela ARS- Direcção Centro – Coimbra. ---------b)
Pessoal: Foram admitidas duas pessoas em colaboração e contrato com o
centro de emprego até trinta e um de Julho de dois mil e sete, sendo uma para
auxiliar da escola (dar apoio geral ao espaço escola e almoços, garantindo uma
auxiliar das 7h45m às 18h30m, na escola de Serro Ventoso) e outra serviços
administrativos da Junta (inventário patrimonial da freguesia, inventário do
cemitério, rotação de pessoal e verificação de procedimentos). ---------------------c)
Aquisição de terrenos: Foi adquirido o terreno em frente à Barragem ao Srº
Arlindo Neves, a liquidar em duas prestações, para realização de projecto da
segunda fase da Barragem. Agora foi colocado Tout-venant e serve de
estacionamento, enquanto não se reiniciam as obras. Em análise, um terreno a
adquirir para construção de armazém de máquinas e equipamentos da junta. A junta
está aberta a sugestões da Assembleia para a realização destes novos projectos. ---d)
Projectos/Planeamento: a Junta de Freguesia mandou executar
levantamento topográfico, para o terreno atrás do clube, a fim de organizar a rua
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que liga a Avenida Nova / EN 362. Com o levantamento vão ser verificados os
alinhamentos de passeio e algumas árvores ao longo do mesmo. Foi solicitado ao Sr.
Arquitecto Domingos, um estudo prévio para a recuperação da construção funerária
inacabada, para a sua requalificação, para um espaço jovem (Biblioteca, Ludoteca
etc.) ligado aos jovens e à escola. Este arquitecto tem um outro projecto em fase de
imagens dos arranjos exteriores para a capela de Chão das Pias. A equipa de
arquitectos (Torres Vedras) entrega neste fim de semana o ante-projecto da
barragem para análise e discussão publica, e está a fazer o estudo prévio de toda a
Zona envolvente ao futuro polidesportivo, até ao Cemitério e entrada sul de Serro
Ventoso, contemplando já o alargamento futuro para o cemitério. Conforme
acordado com o Parque Natural, a Junta de Freguesia vai entregar o levantamento
topográfico para vir a ser executado o projecto para a entrada da Fôrnea Chão das
Pias, nos terrenos adquiridos pela Junta. Está em estudo intervenção complementar
ao arranjo já efectuado na Cisterna na entrada da Bezerra. O projecto de
requalificação de todo o centro da Bezerra (Igreja/ Coreto e entrada associação) está
concluído, aguardando planificação financeira, se possível, também com candidatura
Leader+, já entregue. A Junta de Freguesia Ofereceu o projecto de arranjo
paisagístico a ser executado, para a Zona envolvente á nova infra-estrutura que a
Comissão da Capela de S. Silvestre, está a construir.---------------------------------------e)
Protocolos e interligações com a Câmara Municipal de Porto de Mós:
Em colaboração com a Câmara foi reorganizado o espaço escola, readaptando duas
salas para Biblioteca/multimédia e outra para expressão plástica. Foram feitas outras
pequenas reparações e arranjos na escola, conforme protocolo com a Câmara. Foi
executado na Escola Primária e Jardim de Infância de Serro Ventoso aquecimento
central, adjudicado e totalmente liquidado pela Câmara Municipal. A Câmara solicitou
parecer à Junta sobre a cedência da escola de Lagar Novo, vir a ser utilizada pela
Associação de caçadores “Sendiga”, o nosso parecer foi positivo, e sugerimos que
fosse elaborado um protocolo com esta associação, para salvaguardar uma possível
utilização futura, para actividades relacionadas com a Junta ou Câmara. Recebemos
da Câmara Municipal apoio de 10.000 euros para a entrada de Serro Ventoso (Painel
de azulejos) e 7.753,20 euros para a pavimentação no Centro de saúde. Solicitámos
pedido à Câmara para o apoio inserido no plano de actividades, de 5.000 euros para
esta fase inicial das obras da Barragem. Fomos apoiados pela Câmara com um carro
para tirar o entulho do terreno adquirido e apoiados na remoção das pedras maiores.
Existe a confirmação da Câmara no apoio este ano com 35.000 euros para o inicio da
construção do polidesportivo, apesar de não ser segundo, o executivo camarário o
melhor local para a sua instalação, mas devido ao consenso geral na freguesia sobre
este assunto e ao projecto integrado que vai nascer nesta zona o executivo
confirmou o apoio. Solicitámos ao Eng. Nuno da Câmara Municipal, plano florestal,
para a prevenção de incêndios, afim de com os meios da junta irmos
progressivamente, fazer o possível nas limpezas, principalmente junto às habitações
e com o exemplo, levar os particulares a fazer o esse trabalho. Ficou de nos entregar
esse plano, logo que esteja concluído e integrado no plano Distrital/Concelhio e de
Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------f)
Apoios e subsídios: Elaboramos um protocolo de colaboração com o Grupo
Recreativo de Desportivo de Serro Ventoso, para o início de actividades com idosos
(Ginástica) para começar na primeira semana de Outubro. Apoio aos Bombeiros que
estiveram a combater os fogos na Freguesia com pagamentos à Associação da
Bezerra e Grupo desportivo de cerca de 1.250 euros em géneros alimentares. AtribuiACTA N.º04-2006
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se um subsídio pontual, para apoio nas obras do Pavilhão à Associação Recreativa da
Bezerra.---------------------------------------------------------------------------------------------g)
Diversos Trabalhos: Limpeza de todo o espaço no Campo da Bola e entulho
que lá estavam, com remoção de bilheteira em escombros na entrada do campo.
Limpeza de caminho para alargamento a curto prazo entre a EN362 e Avenida Nova,
e ficarmos com outra ligação entre as duas vias paralelas. Nesta fase alargamento e
colocação de tout-venant. Entre a Igreja de Serro Ventoso e o Cemitério ficamos com
quatro vias de ligação entre as duas estradas principais, o que estrutura toda a área
em relação a futuras construções e uma maior facilidade de acessos até ao possível
futuro limite do PDM. O empreiteiro que fez todo a estrada da Zona das Pedreiras no
Codaçal (entrada de Chão das Pias / Codaçal vai conforme acordado, nos primeiros
dois anos, fazer a recuperação dos buracos que entretanto surgiram, nos 24.000
metros executados. Iniciámos a limpeza e conservação de alguns caminhos agrícolas,
e de outros que servirão para dar acesso à recolha de madeira queimada nos
incêndios. Este trabalho está a ser feito dando prioridade aos caminhos que denotam
mais facilidade em serem reparados e pelo maior numero de utilizadores dos
mesmos, quer agrícola, quer para a recolha da madeira queimada. Passámos,
conforme acordo com os correios, a receber e entregar as encomendas e os registos,
o que aumenta um pouco a receita nesta rubrica. O acordo e os compromissos
assumidos pela empresa que está a explorar o quiosque, estão a ser revistos com o
proprietário, pois há situações que não estão a funcionar conforme programado e
com os objectivos inicialmente planeados. Está em fase de dialogo conversações com
pessoas e Associações da freguesia para criar uma comissão especifica para a
organização do Carnaval, para com isso, estruturar melhor a sua continuidade para o
futuro e o seu continuo desenvolvimento e ambição enquanto evento mais
importante na recepção de pessoas na freguesia. ------------------------------------------i.O Sr. Leonel Santos interveio para alertar a Junta falta um espelho parabólico, do
qual o presidente já tem conhecimento e deve ser colocado o quanto antes. ---------ii.O Sr. Manuel Alfredo, refere que a estrada do Poio tem uma iluminação muito
fraca, tendo recebido muitas reclamações por parte das pessoas que caminham a pé,
nessa zona. ---------------------------------------------------------------------------------------iii.O Sr. Saúl Saraiva, alerta que a estrada do Poio necessita de pavimentação dado o
seu estado de degradação. ----------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Venda registou todas as
observações apresentadas pelos membros da Assembleia, tendo sugerido discutir na
próxima Assembleia, sobre a pavimentação da estrada do Poio como ela está, ou se
deveríamos fazer um alargamento da mesma e posteriormente fazer a sua
pavimentação---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Saúl Saraiva, Presidente da Assembleia perguntou se havia mais
questões e se concordavam com a sugestão do Srº Presidente da Junta, tendo a
Assembleia concordado com a discussão deste ponto, para a próxima sessão. Como
não surgiram mais questões o Srº Presidente da Assembleia convidou todos os
presentes a visitar as novas instalações da Extensão de Saúde, no final desta sessão.
-------- Não havendo mais assuntos a tratar e por não haver público presente na
reunião, foi declarada encerrada a reunião, pelo Sr. Presidente da Assembleia de
Freguesia, pelas vinte horas e trinta minutos, lavrando-se a presente acta que vai
ser assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTA N.º04-2006
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