ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ
(Município de Santiago do Cacém)

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DO DIA TREZE DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE
ATA Nº 3/ AFSA – 2013
Ao décimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e treze, reuniu, em Sessão Ordinária, a
Assembleia de Freguesia de Santo André, pelas vinte horas e trinta minutos, na Delegação da
Junta de Freguesia de Santo André, sita no Bairro Azul, Colectiva B-11, 1º Dtº, em Vila Nova de
Santo André, com a seguinte ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------Um – Expediente -----------------------------------------------------------------------------------------------------Dois – Apreciação e votação da ata da sessão da Assembleia de Freguesia de 26 de junho de
2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Três – Relatório de Atividades da Junta de Freguesia do 3º Trimestre de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes nesta Sessão Ordinária os seguintes membros: Ângela Maria de Jesus
Eufrázio Matias e Ana Carina Ramos Pereira, respetivamente, Presidente e Primeira Secretária
da Mesa da Assembleia; Carlos Manuel Correia Martins, representante da Coligação
Democrática Unitária; Miriam Mills Mascarenhas e Francisco Maria Carrajola de Sousa,
representantes do Partido Socialista; Maria Teresa Pereira Machado Branco, representante do
Partido Social Democrata e Rosa Maria Vaz Teixeira Almeida e Silva, representante do Bloco de
Esquerda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram na reunião os senhores Fernando Raposo Vilhena, José Carlos Andrade,
Maria Helena Chaves Simões e Rui José Galindro, representantes da Coligação Democrática
Unitária, António José Loureiro de Brito, representante do Partido Socialista e José Domingos
Silva Ferro, representante do Grupo de Cidadãos Independentes de Santo André. --------------A representar o Executivo da Junta de Freguesia esteve presente o seu Presidente, Jaime
António Pereira Pires de Cáceres. --------------------------------------------------------------------------------Tendo a Mesa da Assembleia recebido previamente um pedido de substituição do senhor
António José Loureiro de Brito, representante do Partido Socialista, procedeu-se ao ato formal
de substituição tendo sido convocado para o efeito o cidadão imediatamente a seguir na Lista
do Partido Socialista, senhor Osvaldo Énio Nóbrega Machado Godinho, cuja identidade e
legitimidade foram confirmadas pela Mesa. ------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia,
deu início à Sessão, eram vinte e uma horas e dez minutos. ----------------------------------------------A Mesa da Assembleia funcionou com a Presidente e a Primeira Secretária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata da Assembleia de Freguesia de Santo André de 13 de setembro de 2013
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----------------------------------------- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------Aberto o período de antes da ordem do dia, não se registaram quaisquer pedidos de
intervenção pelo que, logo de seguida, se passou à discussão da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------UM – Expediente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Pela senhora Presidente da Mesa, foi prestada a informação de que, entre o período que
mediou a última e a presente reunião, apenas ter havido, no registo de entrada de
correspondência, informação do senhor António de Brito de não poder comparecer à presente
reunião com o consequente pedido de substituição. ------------------------------------------------------DOIS – Apreciação e votação da ata da sessão da Assembleia de Freguesia de 26 de junho de
2013: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi colocada à disposição dos presentes, a ata da sessão da Assembleia de Freguesia de 26 de
junho de 2013. Após introduzidas as retificações propostas pelos membros da Assembleia de
Freguesia, a ata foi aprovada por maioria, com duas abstenções, nomeadamente da senhora
Rosa Maria Silva e do senhor Osvaldo Godinho, por não terem estado presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRÊS – Relatório de Atividades da Junta de Freguesia do 3º Trimestre de 2013: ------------------Para tecer algumas considerações sobre o Relatório de Atividades da Junta de Freguesia, foi
dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que, antes de o fazer, referiu-se ao fato da
Junta de Freguesia ter deliberado um voto de pesar pelo falecimento de Rui Pedro, jovem que
mereceu todo o apoio e solidariedade da Freguesia de Santo André e do Município de Santiago
do Cacém, com vista à sua recuperação mas que, infelizmente, não conseguiu resistir à doença
grave e prolongada que o afetou. --------------------------------------------------------------------------------Por ser esta a última reunião da Assembleia de Freguesia do mandato 2009-2013, o Presidente
da Junta de Freguesia apresentou a todos os presentes congratulações pelo trabalho realizado
bem como desejou a todos as maiores felicidades no futuro. Acrescentou que,
independentemente dos resultados eleitorais que viessem a ser apurados por via das eleições
autárquicas de 29 de setembro de 2013, formulava votos para que fosse feito um bom
trabalho, pelo menos tão bom como o que tinha sido feito até ao presente, “competente,
honesto, sério e árduo”, assinalando igualmente a necessidade de chamar a população a
participar mais, nomeadamente, nas reuniões da Assembleia. ------------------------------------------Dada a palavra aos membros da Assembleia presentes, o senhor Osvaldo Godinho colocou
duas questões. Uma relacionada com o Mercado de Santo André e a situação em que se
encontrava o nível de receita arrecadada por via da sua realização e outra relativa ao
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esclarecimento do que se queria dizer “apoio ao comércio local”, em concreto sobre que
iniciativas ou ações se baseava o Executivo para referir tal apoio. -------------------------------------Não havendo outras considerações ou pedidos de esclarecimento, foi dada a palavra ao
Presidente da Junta de Freguesia que informou, relativamente à questão colocada sobre o
Mercado do Mensal, que efectivamente este é um dos maiores do Litoral Alentejano e que
conta com mais de 200 feirantes fixos, tendo a Junta vindo a desenvolver um trabalho árduo
no sentido de manter a média de ocupação do terrado, dadas as desistências que têm ocorrido
e o esforço despendido na procura da sua substituição. Acrescentou, dizendo que o Mercado
Mensal é uma das principais fontes de receita tal como tem sido a ocupação de via pública, a
publicidade e as receitas provenientes do cemitério, tendo registado um aumento global na
ordem dos 100%, entre 2005 e 2010. ---------------------------------------------------------------------------No que ao apoio ao comércio local se referia, o Presidente da Junta esclareceu que o apoio
tem-se centrado na facilitação do licenciamento de actividades de animação promovidas pelos
comerciantes, nomeadamente, por altura das comemorações da criação da Cidade de Vila
Nova de Santo André – Festas da Cidade -, bem como no apoio logístico dessas mesmas
iniciativas e ações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outras questões a colocar sobre este ponto da ordem do dia, foi solicitada a
palavra por parte da senhora Teresa Branco dizendo que, sendo esta a última reunião da
Assembleia de Freguesia e, por isso, a sua última participação, manifestava o gosto que teve
em pertencer à Assembleia de Freguesia de Santo André durante o mandato que estava
prestes a terminar, bem como considerava ter sido uma experiência pessoal positiva,
desejando muita sorte, para os que continuarem a exercer funções bem como para os que
entrarem de novo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida a senhora Rosa Maria Silva, fez chegar à Mesa da Assembleia uma nota escrita com
o seguinte teor: “Gostaria de manifestar o meu agrado pelo espírito colaborativo, de
camaradagem e salutar confronto de ideias que prevaleceu nesta Assembleia. Congratulo-me,
em especial, pela qualidade, bom senso e respeito que nesta Assembleia, através dos vários
representantes partidários, imperou. Agradeço as oportunidades dadas para intervirmos,
sempre em respeito uns pelos outros, salvo raras exceções. Não esqueçamos que, acima de
tudo, estamos aqui para servir a “nossa terra” e nesse espírito devemos continuar! Rosa Maria
Silva, BE.” (SIC). -------------------------------------------------------------------------------------------------------Também a Presidente da Assembleia de Freguesia tomou a palavra para manifestar o seu
agrado por ter pertencido à Assembleia de Freguesia que, em sua opinião, sempre agiu como
se de uma equipa se tratasse, pautando-se pelo trabalho conjunto na base do bom senso e do
respeito. Enalteceu ainda a presença assídua e a disponibilidade do Presidente da Junta e dos
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restantes membros do seu Executivo, para o esclarecimento, informação e participação
demonstradas ao longo do presente mandato. ---------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida a minuta da ata pela primeira secretária Ana
Carina Ramos Pereira, onde constaram as deliberações mais significativas tomadas na presente
reunião, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------Os trabalhos foram considerados encerrados pela senhora Presidente pelas vinte e duas horas
e trinta minutos, do dia treze de setembro de dois mil e treze. ------------------------------------------Desta sessão da Assembleia de Freguesia resultou a presente ata que, após a sua aprovação,
será assinada por mim, Ana Carina Pereira, primeira Secretária, que a lavrei e pela senhora
Presidente da Assembleia de Freguesia, Ângela Matias. ---------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia ___________________________________
A Primeira Secretária_____________________________________________________
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