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

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO
ANDRÉ DO DIA VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E CATORZE
ATA Nº 2/ AFSA/2014
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e catorze, reuniu pelas vinte horas e trinta
minutos, nas instalações da Delegação da Junta de Freguesia de Santo André, sitas no Bairro
Azul, Coletiva B11, 1º Dtº, em Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia de Santo André,
com a seguinte: ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------Um – Expediente -----------------------------------------------------------------------------------------------------Dois - Apreciação e votação das atas das Sessões Ordinárias da Assembleia de Freguesia,
realizadas em 27 de dezembro de 2013 e 15 de abril de 2014; -----------------------------------------Três - Relatório da Atividade Autárquica ---------------------------------------------------------------------Estiveram presentes, Ângela Maria de Jesus Eufrázio Matias, Maria de Fátima Lamas José
Afonso Boavida, Fernando José Raposo Vilhena, respetivamente, Presidente, Primeira
Secretária e Segundo Secretário da Mesa da Assembleia; Rui José Rocha Galindo, Sofia Maria
Quintas Lopes da Fonseca, Carlos Manuel Correia Martins e Ana Carina Ramos Pereira,
representantes da Coligação Democrática Unitária (CDU), Vítor Manuel Louro Caiado Correia,
João Manuel Batista Nogueira e Miriam Mills Mascarenhas, representantes do Partido
Socialista (PS) e Luís Peres Godinho, representante do Partido Social Democrático (PSD). ------Não compareceram os membros: Maria Helena Chaves Simões, representante da Coligação
Democrática Unitária (CDU) e Rosa Maria Vaz Teixeira Almeida e Silva, representante do Bloco
de Esquerda (BE). -----------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se ainda a presença dos membros do Executivo da Junta de Freguesia, Senhor
Presidente, Jaime António Pereira Pires de Cáceres e dos Vogais David Oliveira Gorgulho e
Quitéria Graça Marques Gaspar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------A Presidente da Mesa deu início aos trabalhos informando os presentes que a senhora Rosa
Maria tinha comunicado à Mesa da Assembleia não poder estar presente por motivos pessoais
e que a senhora Maria Helena Simões, tendo igualmente justificado a sua falta, solicitou a sua
substituição na presente reunião. --------------------------------------------------------------------------------SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA: ------------------------------------------A Presidente da Mesa, face ao pedido de substituição referido e em conformidade com a lei,
convocou para o efeito o Senhor Luis Manuel de Sousa que, estando presente, tomou posse
como membro da Assembleia na presente Sessão. ---------------------------------------------------------De seguida, no período de discussão Antes da Ordem do Dia, a Presidente da Mesa deu a
palavra ao senhor Vítor Correia. ----------------------------------------------------------------------------------No uso da palavra, o senhor Vítor Correia, em representação dos eleitos do PS, na Assembleia
de Freguesia, propôs a criação de algumas sombras no parque de merendas localizado em Vila
Nova de Santo André, junto à Delegação da Junta de Freguesia, bem como a colocação de
mesas nas sombras, já existentes, no parque infantil localizado no Parque Central. Ainda no
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uso da palavra e referindo-se a um pedido dos taxistas da Cidade de Santo André, solicitou
informação sobre a existência de projeto relativo à criação de mais sombra no estacionamento
dos táxis. Continuando a sua intervenção, solicitou também que o banco situado no Passeio
das Barcas, em frente à Biblioteca Municipal de Santo André fosse recolocado no sentido
contrário àquele em que se encontra atualmente. Por fim, informou que o pavimento em
frente à loja Brissos, na Praça da Concórdia, está solto e há muito tempo a aguardar reparação.
Foi dada a palavra à senhora Miriam Mascarenhas, que agradeceu ao Presidente da Junta de
Freguesia a colaboração e apoio que esta tem dado aos estagiários da Escola Secundária
Manuel da Fonseca e ao Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, com a sua aceitação
para a realização de estágios curriculares. ---------------------------------------------------------------------O senhor Rui Galindro interveio de seguida referindo-se ao processo de encerramento das
escolas do 1º Ciclo, afirmando a sua indignação com a decisão tomada pelo Ministério de
Educação de encerrar cerca de 300 escolas a nível nacional. Acrescentou ainda que lamentava
que os eleitos do PS não tivessem trazido o assunto à Assembleia de Freguesia uma vez que,
quando em campanha eleitoral para as eleições autárquicas, uma das suas bandeiras tinha
sido a defesa da Escola Pública mas, na situação presente, não tinha demonstrado essa
preocupação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida a Presidente da Mesa, deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
esclareceu sobre as situações questionadas, nomeadamente sobre as sombras no Parque
Central, informando que por altura da organização do Festival das Cores tinham sido
apresentadas algumas propostas para a instalação de algumas estruturas que viriam a
proporcionar a criação de novas sombras, propostas que já tinham sido aprovadas pela
Câmara Municipal e que iriam ser postas em prática. ------------------------------------------------------Em relação ao parque de merendas situado junto ao edifício da Junta de Freguesia informou
que apesar de não estar previsto em plano de atividades, poderia vir a ser equacionada uma
intervenção no sentido da criação de algumas sombras. --------------------------------------------------Sobre a zona de estacionamento dos táxis, referiu que aquele era um parque como não existe
em muitos lugares e que aquele estacionamento era para ser do outro lado da via pública, mas
os taxistas opuseram-se solicitando que ficasse do lado com saída para a rotunda da
Concórdia. Acrescentou ainda que, também na altura, os senhores taxistas foram informados
que o estacionamento tinha como função principal o apoio aos passageiros e não garagem
para os táxis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o passeio em frente à “loja do Brissos” que está por arranjar, referiu que os pedidos de
reparação têm que dar entrada na Junta de Freguesia, por escrito, para se poder fazer
orçamento e dar seguimento. -------------------------------------------------------------------------------------No que respeita à rodagem do banco, informou que a sequência da posição é alternada, tendo
havido uma lógica na sua colocação e que essa era a razão pela qual aquele banco estava
colocado naquela posição. -----------------------------------------------------------------------------------------Ainda no uso da palavra, o Presidente da Junta agradeceu o elogio relativamente à colocação
de estagiários, referindo que apesar de existiram algumas dificuldades em ter uma pessoa para
ajudar no acompanhamento dos estágios, têm tentado sempre ajudar no que é possível. ----
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Na questão do encerramento das escolas, o Presidente da Junta mostrou-se de acordo com o
senhor Rui Galindro referindo que se tratava de um processo associado a uma prática politica,
assente numa lógica financeira e económica. Ainda a este propósito, Informou que a escola
que ia fechar era a de Brescos que, como não tinha alunos, não havia possibilidade de
continuar a reivindicar a sua abertura mas que, no entanto, iria ser alvo de uma tentativa de
criação de projetos sociais e educativos a par da escola da Aldeia de Santo André que tem um
projeto para um lar, embora tal não dependa só da Câmara Municipal. Informou ainda que a
Freguesia de Santo André só iria ficar com uma escola rural, a de Deixa-o-Resto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERIODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------UM – Expediente -----------------------------------------------------------------------------------------------------Pela Presidente da Mesa foi prestada a informação de que não foi registado qualquer
expediente recebido no período entre a última e a presente Sessão da Assembleia de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOIS - Apreciação e votação das atas das Sessões da Assembleia de Freguesia, realizadas em
27 de dezembro de 2013 e 15 de abril de 2014 -------------------------------------------------------------Não havendo reparos a registar relativamente à ata da Sessão do dia 27 de dezembro de 2013,
colocada à votação, foi a mesma aprovada por maioria com duas abstenções do senhor Carlos
Martins e senhora Ana Carina Pereira, por não terem estado presentes na referida Sessão.
Do mesmo modo foi colocada à aprovação a ata da Sessão de 15 de junho, tendo a mesma
sido aprovada por maioria, com uma abstenção do senhor Luis de Sousa por não ter estado
presente na referida reunião. -------------------------------------------------------------------------------------TRÊS - Relatório da Atividade Autárquica --------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que começou por
realçar a realização da 15ª Mostra de Teatro de Santo André e convidou todos os presentes
para assistirem às diferentes sessões de teatro ainda a decorrer. Continuando a sua alusão à
Mostra de Teatro, também informou que tinham sido convidadas três companhias de teatro
internacionais e outras nacionais e que tinha sido feita uma receção aos artistas, pela Junta de
Freguesia. Ainda sobre o mesmo assunto referiu que este ano a Junta de Freguesia atribuiu um
apoio financeiro no valor de três mil euros, por exceção, pois costuma atribuir dois mil e
quinhentos euros, constituindo-se, desta forma, como o segundo maior patrocinador do
evento, a seguir à Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------Ainda no âmbito da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia informou ter sido
adquirida uma viatura ligeira. -------------------------------------------------------------------------------------No que toca a outras atividades com relevo, realçou a realização da primeira Corrida do
Casqueiro, realizada na Freguesia, durante a noite, consideradaum sucesso e onde
participaram 117 atletas. Também realçou o Festival das Cores, que ia decorrer nos dias 27 e
28 e 29 de junho no Parque Central, integrado nas comemorações do Dia da Cidade, com
destaque para o dia 28 de junho com a atuação do grupo Clã. ------------------------------------------Informou também que a Campeã Nacional de Patinagem, é da Freguesia de Santo André. ----Prestou igualmente informação aos presentes sobre o calendário dos eventos que iriam
decorrer na freguesia durante os meses de verão. ----------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________
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Em relação à Presidência nas Freguesias, o Presidente da Junta prestou algumas informações
sobre a forma como a mesma decorreu na Freguesia de Santo André, referindo que se tinha
realizado nos dias 3 a 6 de junho, tendo sido uma iniciativa muito positiva e gratificante pois os
eleitos tiveram oportunidade de estar em contacto com a população, para ouvir, trocar ideias
e inventariar situações. ---------------------------------------------------------------------------------------------Dada a palavra aos membros da Assembleia de Freguesia, interveio o senhor Luís Sousa que
questionou o Presidente da Junta sobre a Marcha Lenta, nomeadamente sobre se tinha
informação quanto ao andamento do processo de conclusão das obras da estrada. ------------O Presidente da Junta informou que as autarquias envolvidas no processo e os seus eleitos
estavem indignados uma vez que os responsáveis pelas empresas Estradas de Portugal e Refer
não demonstram qualquer respeito pelos autarcas e pela população. Continuou afirmando que
as Estradas de Portugal, adiavam todos os meses o recomeço das obras e a Refer tinha
informado que antes de 2020 não havia via-férrea. ---------------------------------------------------------Interveio de seguida o senhor Vítor Correia, que deu os parabéns ao movimento associativo e
manifestou agrado pelo dinamismo associativo e pelo apoio dado pela Junta de Freguesia.
Ainda na sua intervenção afirmou ter tido conhecimento da visita de um arquiteto ao Skate
Park, em Vila Nova de Santo André, pelo que questionou se essa visita indiciaria o início do
processo de construção daquele equipamento. --------------------------------------------------------------O Presidente da Junta esclareceu que existem dois projetos para o Skate Park: Skate Park
apenas, com o orçamento até 30 mil euros e Skate Park com parque infantil, cujo orçamento
ascende a 64 mil euros. Continuou dizendo que estes projetos foram apresentados ao
executivo da Junta de Freguesia para parecer que será enviado, posteriormente, à Camara
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo outros assuntos a referir ou intervenções a assinalar sobre a ordem do dia, a
Presidente da Assembleia, antes de dar por terminados os trabalhos, apresentou condolências
ao Presidente do Junta, em nome da Assembleia de Freguesia, pelo falecimento da funcionária
Maria Vitória, tendo solicitado que as mesmas fossem transmitidas ao restante executivo,
funcionários e familiares. -------------------------------------------------------------------------------------------De seguida foi lida a minuta da ata pela primeira secretária, Fátima Boavida, onde constaram
as deliberações mais significativas tomadas na presente sessão, a qual, depois de colocada à
discussão e votação foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------Os trabalhos foram considerados encerrados pela Presidente da Mesa, eram vinte e duas
horas e trinta minutos, do dia vinte e cinco de junho de dois mil e catorze. -----------------------Desta sessão da Assembleia de Freguesia resultou a presente minuta que vai ser assinada por
mim, Maria de Fátima Boavida, Primeira Secretária, que a lavrei e pela Presidente da
Assembleia de Freguesia, Ângela Matias. ----------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia
A Primeira Secretária
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