ACTA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE ARGANIL

-------- Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, reuniu
esta Assembleia no edifício sede da Freguesia esta Assembleia pelas vinte e uma
horas, de conformidade com a convocatória enviada, tendo-se verificado as
ausências dos deputados Lília Catarina Tiago Alves, Joaquim António Mendes
Candeias, Antonino da Costa Amorim Teixeira, todos do Partido Socialista. -------------Aberta a sessão pelo Presidente desta Assembleia, Sr. Joaquim Marques
Fernandes, foi dado início ao ponto número um da ordem de trabalhos com a
leitura da acta da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade e
assinada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao ponto número dois, o Presidente desta Assembleia leu a
Informação do Trimestre, a qual o Secretário deste executivo, Sr. António
Manuel Duarte Machado Branco, esclareceu todas as obras feitas e localizações.
Falou nas obras executadas no Maladão pois tiveram prioridade por uma questão
de necessidade. -------------------------------------------------------------------------------------Pelo Presidente desta Assembleia foi comunicado a esta Assembleia que a
Comissão de Melhoramentos do Rochel vai fazer uma homenagem ao Sr. Ramiro
Castanheira Jorge antes deste fim de ano, data e hora ainda a marcar. ---------------------O Presidente desta Assembleia deu os parabéns a este executivo pelas
informações prestadas, pois foram precisas e aproveitou para apresentar um voto
de rápidas melhoras ao nosso Tesoureiro, Sr. João António Nunes Travassos, que
tem estado doente e que esperamos as rápidas melhoras e que dentro em breve
esteja entre nós a trabalhar. -----------------------------------------------------------------------Disse o deputado do Partido Socialista, Sr. Leonel da Conceição Costa ter
intenção do mesmo voto, o qual foi por todos os membros desta Assembleia
apoiado com demonstração de carinho. -------------------------------------------------------Pelo Secretário deste executivo, Sr. António Manuel Duarte Machado
Branco, acrescentou dizendo que é um acto de inteira justiça pois toda a
Assembleia e Órgão Executivo apoiaram tal voto de boa recuperação. --------------------O Presidente desta Assembleia deu a palavra ao porta voz do Partido
Socialista, Sr. Leonel da Conceição Costa, o qual deu conhecimento a esta
Assembleia que o Município de Arganil já tinha aprovado a homenagem a
Fernando Manuel Costa Vasconcelos dando o seu nome à quelha na Barreira,
onde o mesmo nasceu e viveu, ou Fernando Marinheiro, nome pelo qual era mais
conhecido e que brevemente tudo seria tratado. -----------------------------------------------Alertou mais uma vez que a estrada do Mont’Alto e de Alagoa já estão a
precisar de mais uma limpeza, sabendo também que o tempo não tem ajudado.
Disse também ser porta-voz dos habitantes do Maladão e pediu a limpeza dos
aceiros dos pinhais para se poder prevenir algo mais grave como os incêndios.
Continuam placas toponímicas no chão disse ser reparos dos munícipes. -----------------O Secretário deste executivo, António Manuel Duarte Machado Branco,
pediu a palavra e disse que se congratulava com a Comissão de Melhoramentos
do Maladão e espera que seja activa. -----------------------------------------------------

--------Pelo Presidente desta Assembleia, Sr. Joaquim Marques Fernandes, pediu
aos Cidadãos de Arganil a divulgação e incentivos para a deslocação dos
Bombeiros Voluntários Argus ao Casino Estoril, dizendo “Vamos auxiliar os
Bombeiros Voluntários Argus e vamos estar presentes”, pois merecem ser
prestigiados. -----------------------------------------------------------------------------------------Ficou marcada a próxima reunião para o dia vinte e cinco de Setembro de
dois mil e nove pelas vinte e uma horas. --------------------------------------------------------Não havendo mais a tratar, o Presidente de Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta, que vai ser assinada
por todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------

