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Acta número três de 2009
Ao trigésimo dia do mês de Setembro de 2009, pelas vinte e uma horas e cinquenta
minutos, por convocatória individual de vinte e um de Setembro e edital afixado na
mesma data, realizou-se uma sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil
na seda da Junta de Freguesia.

Verificando-se a ausência do Sr. Manuel Ferreira, o qual apresentou justificação, deu-se
início à reunião de assembleia, com todos os membros do Executivo da Junta de
Freguesia presentes.

Período de antes da ordem do dia:

1. Leitura e votação da Acta da Assembleia de Freguesia da reunião anterior;
O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira, deu início à reunião pedindo
a dispensa da leitura da acta, visto todos terem recebido o documento atempadamente,
perguntando se existiam comentários ou alterações a realizar.
Não havendo comentários nem alterações a realizar, a acta foi levada a votação.
Verificando-se a abstenção do Sr. Luís Ferreira, a acta foi aprovada por maioria.

2. Intervenções na generalidade.
Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro,
o Sr. Luís Ferreira mostrou o seu descontentamento ao executivo da Junta de Freguesia
por não ter sido feita a intervenção projectada para a estrada Mata, Sobral e Lagoa
durante os 4 anos de mandato.

O Sr. Carlos Costa dá o seu voto de louvor à Junta de Freguesia referindo que esta
apoiou em tudo o que foi solicitado.

Dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta, o Sr. Ilídio Mota agradeceu aos membros da
Assembleia e Executivo pelo trabalho e empenhamento nas reuniões de assembleia. Deu
os parabéns à Sra. Sónia Fernandes pela elaboração das actas de uma forma sucinta.
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Referiu ainda que da votação de todas as actas pode concluir que todos trabalharam pela
e para a freguesia.
Agradeceu ainda aos elementos da oposição, pelo comportamento nas assembleias
como cidadãos da freguesia e não como partido de oposição.

Não havendo mais intervenções, passou-se para o período da ordem do dia.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia de 20-06-2009 a 1909-2009;
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que passou à apresentação da
actividade da Freguesia (ver documento em anexo).
Das diversas actividades salientou na área da educação a requalificação de todas as
escolas da freguesia; a aprovação do pólo escolar da Freguesia na carta escolar; gestão
das actividades enriquecimento curricular e prolongamento escolar; participação em
todas as reuniões de início do ano lectivo em todas as escolas da freguesia; apoio em
transportes de crianças e apoio nas diversas actividades e acções das escolas e jardinsde-infância da Freguesia. Referiu ainda o funcionamento da escola Sénior com 12
alunos, agradecendo à professora Magi pelo seu trabalho e empenho; os protocolos
realizados para o RVCC e ainda a vigilância nas escolas com a contratação de auxiliares
da acção educativa.

Na área da rede viária e pedonal, referiu 25 Km em empedramentos; 15 Km de asfalto;
construção e reconstrução de muros na estrada de Vermoil aos Matos da Ranha;
colocação de sinalização nas estradas da Freguesia; apoio na medição de troços de
estrada susceptíveis de acidentes por despiste, para aplicação da camada de asfalto de
aderência, no casal da ordem, Tojal, Tiroeira, Chã e venda Nova.

No emprego, referiu a promoção directa de 24 postos de trabalho em tempo inteiro e
parcial e a gestão da bolsa de emprego da freguesia.
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No abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários, salientou o apoio à
Divisão de águas e saneamento do Município de Pombal em diversas reparações da rede
pública de abastecimento de água; o apoio solicitado à câmara Municipal para o
pagamento das análises da água nos lugares abastecidos por água distribuída pelas
colectividades existentes.

Na área da informação e divulgação, referiu a gestão do Site da Junta, com o apoio do
Sr. Pedro Gameiro, que conta já com mais de 19 mil visitas; a Edição do nº. 14 do
Notícias de Vermoil, jornal que não tem política, agradecendo à Sra. Patrícia Gaspar o
trabalho na recolha de informação e edição do jornal.

Na área da administração, equipamento e gestão da Junta de Freguesia, informou das
acções gerais durante os 4 anos de mandato: a profissionalização dos serviços da
Câmara Municipal, formação e profissionalismo das funcionárias da Junta de Freguesia;
os acordos com os CTT, Finanças, Segurança Social, Ministério da Agricultura; compra
e manutenção de equipamentos da Junta de Freguesia; desvio da linha de Alta Tensão;
apoio à população na luta contra a colocação da Antena da Optimus nos Matos da
Ranha; apoio aos afectados das cheias de 2006.

No que diz respeito às colectividades, referiu o apoio financeiro e material a todas as
associações com actividade, o apoio ao Centro Social na confecção e distribuição das
refeições ao público escolar da Freguesia; apoio na construção da Sede da Associação
dos Dadores de Sangue do Outeiro da Ranha; colocação do parque infantil no parque de
merendas Sto. António das Pinheiras.

Na área da Acção Social, referiu o apoio e acompanhamento a famílias carenciadas com
bens de 1ª necessidade; obras nas habitações de famílias mais carenciadas; contratação
de POC´S carenciados para a Freguesia.

No Ambiente, Espaços Públicos, Desporto, Cultura e Lazer salientou a colocação de 6
Eco Pontos na freguesia; colocação do contentor dos monstros; requalificação do
Polidesportivo de Vermoil; requalificação dos jardins; substituição do parque infantil de
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Vermoil; limpeza da área florestal; criação de melhores condições para a realização do
Bodo das Castanhas; apoio na divulgação das peças de teatro; a compra do terreno das
Ruínas Romanas na Calvaria; requalificação dos cemitérios; legalização do cemitério da
Ranha de S. João; realização em 2006 das marchas de Sto. António; criação de brigadas
de primeira prevenção (agradecendo a todos os voluntários que fizerem a vigilância);
concretização da galeria de fotos de todos os Presidentes de Junta de Freguesia de
Vermoil desde 1930.

O Sr. Presidente informou ainda que a actividade da Junta de Freguesia levou à
triplicação do orçamento e veio contribuir para um aumento significativo do trabalho e
área de intervenção da Junta de Freguesia e que só foi possível levar a acabo toda a
actividade com muita dedicação e esforço. Referiu que a dedicação tornou possível a
unificação da Freguesia. Agradece aos técnicos da Câmara Municipal, ao Diogo Botas,
ao Carlos Simão e às famílias envolventes pelo esforço que realizaram. Agradece ainda
a todos os colaboradores da Junta de Freguesia, Manuel Neves de Sousa, Natália
António e Patrícia Gaspar pelo empenho, dedicação e profissionalismo.

O Presidente de mesa, Manuel Sobreiro, salienta o bom trabalho que a Junta realizou,
nomeadamente de colocar em documento físico toda a actividade da Junta de Freguesia,
marcando segundo este, a forma de actuar na Freguesia de Vermoil. Refere não apenas
as obras que a Junta promoveu, mas principalmente a profissionalização da Junta de
freguesia, como significativa, relevante e marcante.
Salienta ainda o trabalho feito o nível da educação, que segundo o presidente de mesa, é
o pilar da sociedade, enaltecendo a Junta de Freguesia, dando os parabéns por quatro
anos de muito trabalho.

2. Informação sobre o bodo das castanhas e Tasquinhas 2009;
O Sr. Presidente de Junta de Freguesia explicou que a organização do Bodo das
Castanhas era feita com o máximo rigor, tendo o cuidado de manter a tradição,
aumentar o conforto e condições para a concretização das tasquinhas. Explicou ainda
que de forma a tornar estas festas mais atractivas, é elaborado todos os anos um
programa de animação, tendo explicado o programa para este ano2009.
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3. Informações sobre as obras de saneamento Básico e asfaltamento das vias:
Matos da ranha; moinho da Mata; Chãs; Lagoa; Sobral; e Mata do casal
galego;
O Sr. Presidente da assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
começou por dizer que o Sr. Luís Ferreira tinha razão quando mostrava o seu
descontentamento em relação à estrada da Mata do Casal Galego. Informou que esta
obra está a demorar mais tempo que o esperado, mas devido a problemas no projecto a
obra arrastou-se e ainda não se encontra pronta. Explicou que a luta do executivo foi
enorme, mas de pouco serviu.
Em relação à estrada que liga Vermoil aos Matos da Ranha, explicou que se tinha
iniciado o alargamento e o saneamento básico pedindo a compreensão dos habitantes
deste lugar.
O Sr. Luís Ferreira volta a mostrar novamente o seu descontentamento, pois a obra do
da estrada da Mata do Casal Galego tinha sido projectada há mais tempo que a obra dos
Matos da Ranha.

4. Período de intervenção para o público assistente.
O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira deu a palavra ao Sr.
Mário Margato que mostrou o seu descontentamento em relação à estrada da Mata do
Casal Galego. Referiu ainda as más condições da ponte que liga Vermoil a Santiago de
Litém sugerindo o encerramento ao trânsito para Santiago de Litém até que o problema
fosse resolvido.

O Sr. Tomás Mendes pede mais sinalização para a estrada de Vermoil à Gafaria de
forma a ser combatida a velocidade excessiva dos condutores que por ali passam.

Não havendo intervenções do público assistente, o Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira, agradeceu a presença de todos os presentes
pedindo a aprovação da acta por minuta, visto se tratar da última assembleia. Levou a
votação a aprovação da acta por minuta, tendo sido aprovada por unanimidade.
Referiu o bom trabalho realizado por este executivo que em muito contribuíram para a
união da freguesia.
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Mostrou o seu contentamento por ser visível no trabalho que se tem desenvolvido a
união dos elementos do executivo e o trabalho que realizam em conjunto e louvou o
excelente trabalho desenvolvido pelos os funcionários da Junta de Freguesia.
Agradeceu à mesa, pelo trabalho desenvolvido, à Sra. Sónia Fernandes e ao Sr. Daniel
Ferreira pelo trabalho desempenhado enquanto secretários da Assembleia de Freguesia.
Encerrou a reunião manifestando o desejo de continuidade do bom trabalho iniciado e
desenvolvido por este executivo.
Declarada encerrada a sessão, lavrou-se a presente acta que vai ser devidamente
assinada.

