ACTA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE ARGANIL

-------- Aos vinte e seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil e oito, reuniu
no edifício sede da Freguesia esta Assembleia pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, 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 e Ana
Patrícia Rodrigues do Partido Social Democrata. --------- ------------------------------------Aberta a sessão pelo Presidente desta Assembleia, Sr. Joaquim Marques
Fernandes, passou ao ponto número um tendo sido lida a acta da sessão anterior,
a qual foi aprovada pela maioria. ----------------------------------------------------------------Ponto número dois, abriu com o Presidente desta Assembleia mostrandose muito indignado sobre a representatividade do executivo, pois a imprensa tem
feito alguns reparos sobre o assunto. Na sua opinião acha que é mau não sermos
representados pois é uma falha, quanto mais não seja por um ofício enviado,
espera no futuro que esta lacuna seja ultrapassada. --------------------------------------------Também na imprensa veio comentado que o Pereiro é uma aldeia
abandonada, a qual foi respondido pelo executivo que não é bem assim pois o
mesmo não tem sido nada desprezado como se comenta. Pelo Presidente desta
Assembleia também foi lembrado os cem anos da chegada da água ao Mont’Alto
e que foi à cerimónia e não viu lá o executivo representado. Deixou uma palavra
de atenção para estes pormenores que são importantes, estarmos presentes. --------------Pediu a palavra o Sr. Albertino da Costa Santos, do Partido Social
Democrata, e solicitou que fosse cimentado um terraço para se por os caixotes de
lixo no Maladão, é de necessidade também um bip ao pé da casa do Sr. Rui
Cunha, assim como ver o que se pode fazer em relação à velocidade na estrada
principal. ---------------------------------------------------------------------------------------------Pelo deputado do Partido Social Democrata, Sr. João Manuel Pinto
Vinagre, foi também unânime com o Presidente desta Assembleia sobre a
representatividade do executivo nos demais “eventos”, pois é uma falha que terá
de ser corrigida. Diz também que no “Muro de Almeida” achava por bem fazerse uma protecção que se adapte à zona e ao mesmo tempo para embelezamento
da mesma, alerta também junto à Ponte da Barreira há um esgoto a céu aberto. ----------Pediu também a palavra o porta voz do Partido Socialista, Sr. Leonel da
Conceição Costa, onde também fez alguns reparos assim como, as notícias saídas
na nossa imprensa sobre a não presença do executivo na entrega dos prémios de
mérito escolar, Dr. Fausto Dias, na Benfeita. Alerta sobre as silvas que já estão a
cobrir os passeios na Rua Parente dos Santos na Portelinha, assim como da
estrada daqui à Mata até ao Casal de S. José, mas que também sabe ver as
benfeitorias, pois os passeios feitos na Gândara estão maravilhosos e alerta
também que os restantes munícipes vão pedir o mesmo.
------------O Tesoureiro do executivo, Sr. João António Travassos Nunes
interveio pois diz que se faz um esforço muito grande para se poder dar resposta
às limpezas solicitadas e diversos reparos. ----------------------------------------------

--------O Presidente desta Assembleia fez a leitura do Relatório de Actividades do
último trimestre. Terminou esta sessão ficando marcada a próxima reunião para o
dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e oito e o Jantar de Natal dia vinte de
Dezembro de 2008 com o acordo de todos os presentes. -------------------------------------O Presidente desta Assembleia deu por encerrada esta sessão, da qual foi
lavrada a presente acta, que vai ser assinada por todos os presentes. ----------------

