Acta número seis de 1999
Aos dezassete dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e nove, pelas
dezoito horas, por convocatória individual de seis de Dezembro de mil novecentos e noventa e
nove e edital afixado na mesma data realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de
Freguesia de Vermoil, na sede da Junta de Freguesia.
Aberta a sessão pelo Presidente da Assembleia e feita a chamada, verificou-se a
ausência do senhor José das Neves António, tendo este apresentado a justificação para a sua
falta.
Nota: Estava prevista a sessão extraordinária e posteriormente a sessão ordinária, mas
com o acordo de todos os presentes, optou-se por realizar primeiro a sessão ordinária e depois a
extraordinária.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura e discussão da acta da reunião anterior:
O senhor Presidente da Mesa procedeu à leitura das actas das reuniões anteriores,
nomeadamente a acta número quatro e cinco, tendo ambas sido aprovadas por unanimidade. No
quarto ponto do período da ordem do dia, onde se lia rua do Lapal deveria ler-se rua do Casal
pelo que se rasurou a palavra errada e se rectificou.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do senhor Presidente da Junta para informações diversas:
Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta para ler o expediente recebido. Onde
leu uma carta enviada pelo senhor Joaquim Barbeiro e a carta do senhor Adelino Mendes onde
este pediu o prolongamento da suspensão do seu mandato se secretário da junta, até ao dia
dezoito de Maio de 2000. Suspensão esta que já se verifica desde do dia dezoito de Maio de
1999.
O senhor Presidente da Junta continuou a usar da palavra para dar a conhecer os
trabalhos que entretanto foram realizados pela Junta de Freguesia, nomeando: a conclusão da
reparação do tecto e das paredes da Igreja Velha de Vermoil, que custou um milhão e
quinhentos mil escudos; a compra da estrutura de metal para que esta possa ser usada em
futuros anos pelas “Tasquinhas”; a realização de uma pequena reparação na estrada de Vermoil
à Palhaça; a limpeza das valetas e corte de silvas no Outeiro da Ranha e na Ranha de S. João; a
canalização da Calvaria; a colocação de areia no recinto da escola dos Matos da Ranha; a
compra de mais terreno para a construção do Polidesportivo, pelo montante de setecentos e
cinquenta mil escudos, a dois mil escudos o metro quadrado; que os membros da Junta e da
Assembleia de freguesia passam a ter seguro quando estão ao serviço da mesma.
Neste ponto a D. Maria Helena alertou o Presidente da Junta para a necessidade da
limpeza das valetas nos Matos da Ranha e para que fiscalizasse as mesmas, já que existem
pessoas que as usam como se fossem seus terrenos de cultivo.

O senhor Presidente da Junta respondeu que vai tentar disponibilizar uma máquina para
limpar as valetas de toda a Freguesia à semelhança do que foi feito na Ranha de S.João e
indicou que a Junta irá enviar um oficio ás pessoas que estejam a ocupar indevidamente as
valetas.
2º Discussão do plano de actividades para o ano 2000:
O senhor Presidente da Junta leu o plano de actividades e explicou-o detalhadamente,
ao mesmo tempo que os membros da assembleia foram pedindo alguns esclarecimentos e
dando sugestões entre as quais se destacam: O senhor Adelino Silva sugeriu a reparação da
estrada que liga a Cruz da Calvaria ao Casal Galego e a Calvaria à Lapa, ao que o senhor
Presidente da Junta esclareceu que estas serão reparadas após as que constam no plano de
actividades de 2000; o senhor Adelino Silva chamou a atenção para a degradação da estrada da
Lagoa à Mata do Casal Galego e para a necessidade da reparação da mesma, o senhor
Presidente da Junta disse reconhecer essa necessidade mas que primeiro estão as estradas da
Palhaça e da Calvaria; O senhor Manuel Sobreiro e o senhor Ilídio Manuel sugeriram
centralizar em Vermoil a escola primária e fechar as escolas periféricas que praticamente estão
sem alunos; O senhor Vítor Mendes falou que o saneamento básico deve ficar a funcionar o
mais rápido possível, já que esta é uma grande necessidade para a maioria da população de
Vermoil; o senhor Adelino Silva tomou da palavra novamente para solicitar o asfaltamento da
estrada do Centro de Dia; o senhor Ilídio Manuel alertou para a inexistência de sinalização
vertical e para a necessidade da sua colocação em toda a freguesia, assim como as indicações
nos acessos à freguesia.
Lido e esclarecido o plano de actividades foi posto à votação pelo senhor Presidente da
Mesa o qual foi aprovado por unanimidade pela a Assembleia de Freguesia.
3º Discussão e aprovação do orçamento para ano 2000:
O orçamento foi lido e detalhadamente explicado pelo Senhor Presidente da Junta e foi
colocado à votação da Assembleia pelo senhor Presidente da Mesa tendo sido aprovado por
unanimidade.
4º Outros assuntos de interesse:
Não houve qualquer questão comentada neste ponto
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada.

