Ata número três de 2017

Ao décimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma
horas, por convocatória individual de sete de setembro dois mil e dezassete e edital afixado na
mesma data, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, no Salão
Nobre da sede da Junta de Freguesia.

Foi solicitado pelo Srº Presidente da junta a alteração do primeiro ponto da ordem do dia,
sendo que alterou-se a data de 09-07-2017 para 15-09-2017.

Deu-se início à reunião de assembleia, com a falta justificada do Sr. Manuel Gomes e com a
presença dos membros do executivo da Junta de freguesia.

Período de antes da ordem do dia:

1. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já
que esta foi enviada aos membros da Assembleias e questionou sobre a existência de alguma questão
relativamente a ata.
Não havendo qualquer pedido de alteração foi colocada a votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.

2. Intervenções na generalidade

A Srª. Elisabete Mota solicitou a reparação do buraco provocado pela reparação da rutura de
água frente ao Binolino no Pocejal.

A Srª Ana Paula Costa informou que as roturas de águas têm sido recorrentes no Pocejal e
solicitou a reparação definitiva desse problema.

O Sr. Carlos Pinto questionou sobre a promoção que o polo escolar poderá levar para as
diversas áreas da freguesia. Questionou da adequação do Centro Escolar as necessidades da
freguesia. Questionou o executivo sobre o resultado da marcha lenta no IC2 e pediu que se

continuasse a reclamar melhorias no IC2. Revindicou uma unidade de saúde familiar para o Sul do
concelho. Solicitou mais apoio para as coletividades.

A Srª Sidalina Mota solicitou que a reparação dos elementos de betão da ponte da autoestrada e
solicitou reparação de abatimento existente na rua das chãs.

O Srº. Presidente da Junta agradeceu aos colegas do executivo e ao Sr. Diogo Botas, assim como ao
Sr. Manuel Sobreiro como presidente da Mesas da Assembleia. Agradeceu, também, a todos os
funcionários da Junta de freguesia, atuais e anteriores, aos funcionários da Câmara Municipal e ao
Presidente da Câmara, atual e anterior. Agradeceu a sua esposa, filhos e restante família. Deixou um
especial agradecimento ao Sr. Carlos Pinto por ter sido dos poucos membros da Assembleia que
estudava os documentos e que se preocupava com toda a freguesia.

Respondendo ao solicitado, o Sr. Presidente informou que no caso das roturas das águas do Pocejal,
essa reparação terá que ser solicitada ao município. Relativamente aos elementos de betão da Ponte
da autoestrada, terá que ser a brisa a efetuar a sua reparação. Relativamente a rua das Chãs, os
trabalhos encontram-se identificados e espera-se que o município os corrija. Relativamente as
interpelações do Srº Carlos Pinto, o Sr. Presidente explicou as mais valias do Centro Escolar e da
Creche de Vermoil. Justificou a localização do Centro Escolar com base no movimento atual junto
ao Centro Escolar e centralidade. Fez um resumo de todo o processo de construção do Centro
Escolar de Vermoil. Deu nota do estado das diversas associações. Relativamente ao IC2, o Sr.
Presidente agradeceu a presença do Sr. Carlos Pinto na marcha e deu nota das questões politicas que
foram levantadas pelos partido políticos. Deu informação sobre o estado do novo projeto para IC2.
Deu nota das diversas diligências para o que fosse efetuado uma unidade de saúde familiar em
Vermoil.

O Srº Manuel Sobreiro deixou um registo positivo sobre a forma como todos os membros da
assembleia de Freguesia deram o seu contributo ao longo deste mandato, com particular destaque
para o Sr. Carlos Pinto e a Srª Elisabete Mota, enquanto membros da oposição, salientando o fato de
todos terem trabalho em prol da Freguesia de Vermoil e assim dignificaram a Assembleia de
Freguesia. Deixou nota dos vários momentos da sua vida politica em prol da Freguesia de Vermoil,
salientando o convite feito pelo Sr. Adelino Abreu para ingressar numa lista do CDS/PP á 20 anos
atrás. Deu nota da transformação para melhor na Freguesia Vermoil, conseguida pelo Ilídio da Mota,
a forma como liderou os seus três executivos, e como soube delegar poderes nos seus colegas,

possibilitou uma transformação impar, transversal a todos setores, deixando assim um legado que a
todos orgulha. De seguida propôs á assembleia que fosse votado um voto de louvor ao Ilídio da
Mota pelos bons serviços prestados a Freguesia de Vermoil, dado a forma exemplar como se
dedicou á causa pública. Continuou a usar da palavra e salientou também o fato de na sua opinião
haver outra pessoa na Freguesia, o Filipe Leitão que ao longo dos anos se destacou na ação cultural e
desportiva em prol da Freguesia, tendo dado ao Atlético Clube de Vermoil e á Sociedade
Filarmónica Vermoilense um forte desenvolvimento, e assim propunha também que fosse votado
um voto de Louvor ao Filipe Leitão pelos bons serviços Prestados á Freguesia de Vermoil.
Não havendo qualquer objeção, foram colocados a votação os dois votos de louvor, os quais
foram aprovados por unanimidade e por aclamação.
O Sr. Ilídio da Mota deu os parabéns ao Sr. Filipe Leitão pelo voto de louvor e agradeceu o
voto de louvor.
O Sr. Carlos Simão agradeceu todo o empenho e dedicação do Sr. Ilídio da Mota e agradeceu
também o apoio do Sr, Manuel Sobreiro.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 19-06-2017 e 15-09-2017 e
situação financeira da Junta de Freguesia;
Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia que deu nota de terem sido dois meses
muito intensos devido a quantidade de frentes de trabalhos.

Relativamente a educação e formação o Sr. Presidente salientou as diversas reuniões feitas
para dar início a utilização do Centro Escolar, foram efetuados os acessos ao polo escolar. O Sr.
Presidente salientou a disponibilidade dos proprietários para a cedência dos terrenos de modo a
permitir o alargamento dos arruamentos e dos estacionamentos. Foi efetuada a visita ao Centro
Escolar de modo a que a população conhecesse o edifício. O Sr. Presidente deu nota das diversas
Atividades Extracurriculares. Informou que que foi alterado o fornecedor das refeições e informou
que o serviço de transporte das crianças será iniciado na próxima segunda-feira. Deu nota dos
contatos com a CERCIPOM para a instalação Centro de Apoio Ocupacional para ser implantado na
escola dos Matos da Ranha. Foram promovidas novas formações apoiadas. A Srª Maria Eugénia
Rodrigues informou as diversas formações previstas num futuro próximo. Fez o balanço das férias

altamente que tiveram mais de cem crianças. O Sr. Presidente agradeceu a GNR que receberam as
crianças nas suas instalações. O Sr. Presidente informou que estão a aguardar a aprovação do
processo de candidatura para o açude. O Srº Presidente informou que a EDP está a converter a
iluminação publica para lâmpadas LED. Foi aprovado o projeto para a requalificação da zona
desportiva de Vermoil, sendo que o concurso público previsto para o próximo executivo camarário.
Quanto aos deposito dos monstros, este foi sempre mantido em boas condições, mas mantendo-se a
sua má utilização. Foram efetuados 14 hectares de faixas de gestão de combustível. O Sr. Presidente
deixou um louvor para os membros das brigadas de primeira intervenção. O Sr. Presidente informou
dos diversos trabalhos efetuados no alargamento de caminhos florestais.

Quanto a cultura, associativismo e apoio social, o Sr. Presidente agradeceu a cedência aos
proprietários do moinho do Abrolho. Foi dada informação sobre as atividades séniores e sobre o
Bodo das Castanhas.

No que diz respeito a rede viária e pedonal, estão em fase de conclusão os passeios na rua
Luís de Camões no Moinho da Mata e foram executados alguns passeios em calçadas e algumas
bermas espraiadas em varias zonas da freguesia. Foram feitos vários trabalhos de limpeza de valetas
e passeios na freguesia de Vermoil. Deu nota dos diversos asfaltamentos que foram efetuados neste
período, sendo que ainda falta acesso por betuminoso em apenas 8 habitações. Foram adquiridas
duas carrinhas de 9 lugares em conformidade com o aprovado na anterior assembleia de freguesia.
O Sr. Presidente informou da situação financeira da junta.

2. Apresentação e discussão da principal atividade da Junta de Freguesia de Vermoil desde
outubro de 2005 até setembro 2017;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia projetou um powerpoint que
resumiu os três mandatos.
3. Período de intervenção para o público assistente,
O Sr. Adelino Abreu, cumprimentou todos os membros da assembleia pelo civismo
demonstrado. Agradeceu o empenho demonstrado pelos diversos membros das assembleias e
executivo e em especial ao Sr. Manuel Sobreiro.

O Sr. Filipe Leitão agradeceu o louvor prestado pela assembleia. Aproveitou para agradecer
ao Srº Ilídio da Mota pelos doze anos de presidência e pela capacidade de ouvir todas as pessoas.

Relativamente ao Sr. Manuel Sobreiro, agradeceu todo o apoio dado nas diversas situações e deu
nota que é um exemplo de vida.

O Sr. Amadeu Santos manifestou a sua gratidão pela cordialidade demonstrada na assembleia
de freguesia e solicitou a colocação de manilhas junto a sua habitação no alargamento da estrada.
Solicitou que fosse efetuado um ginásio ao ar livre no projeto de requalificação da zona desportiva
de Vermoil.
O Sr. Fábio Carreira Deu os parabéns ao Sr. Ilídio Mota e os seus executivos pelo trabalho
desenvolvido. Deu nota que as comunicações estão com deficiências e solicitou que fossem
efetuadas diligências para melhorar as comunicações.
Em resposta o Sr. Presidente informou que seriam colocadas as manilhas e espera que seja
considerado a proposta do ginásio ao ar livre pelo futuro executivo. Quanto as comunicações o Sr.
Presidente deu nota que a dois anos foram efetuadas queixa a ANACOM e veio uma resposta
passado muito tempo dando justificação técnica, mas sem obter qualquer previsão de melhoria.
O Sr. Presidente deixou um agradecimento ao Sr. Manuel Sousa “Espanhol”, funcionário da
junta, por todo o empenho, dedicação e espirito de servir.

Em virtude de ser a ultima assembleia de freguesia, o Sr. Presidente da Assembleia solicitou a
aprovação desta ata por minuta, tendo sido aprovado por unanimidade.

Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira declarou
encerrada e a sessão, lavrando-se a presente ata que vai ser devidamente aprovada por minuta e
assinada.
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O 1º Secretário

O 2º Secretário

