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     ACTA Nº3                

-----Ao décimo terceiro dia do mês de Setembro de dois mil e treze, pelas 

dezassete horas, reuniu em Sessão Ordinária, na Sede da Junta de Freguesia 

de Pombal, a Assembleia de Freguesia de Pombal com a respectiva Ordem 

de Trabalhos, descrita em convocatória a todos os membros da Assembleia, 

que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------ 

Período de Antes da Ordem do Dia:---------------------------------------------- 

-----1º - Leitura, discussão e votação da acta da sessão Ordinária de 27 de 

Junho;------------------------------------------------------------------------------------ 

-----2º - Leitura de expediente recebido;------------------------------------------- 

-----3º - Intervenções na generalidade;--------------------------------------------- 

Período da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------- 

-----4º- Apresentação da situação financeira da Freguesia de Pombal; ----- 

-----5º - Informação do senhor presidente da junta, acerca da actividade 

desenvolvida pela freguesia de Pombal, desde 17 de junho até 30 de Agosto 

de 2013. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----Estiveram presentes na reunião os membros do executivo da Junta de 

Freguesia e os deputados da Assembleia de Freguesia, assim discriminados:-  

-Bancada do Partido Social Democrata:-----------------------------------------

---Maria Ofélia Fernandes dos Santos Moleiro ------------------------------- 

---Edna Salgueiro ---------------------------------------------------------------------- 

---Fernando Silva----------------------------------------------------------------------- 

---Adelino de Jesus Marques---------------------------------------------------------- 

---Manuel Lourenço Faustino ------------------------------------------------------- 

---Nelson Pedrosa ---------------------------------------------------------------------- 

---Ana Cabral--------------------------------------------------------------------------- 

-Bancada do Partido Socialista:-------------------------------------------------- 

---Joaquim Pimentel -------------------------------------------------------------------

---João Carlos Santos------------------------------------------------------------------ 

---David Matias------------------------------------------------------------------------ 

---António Neves Gomes ------------------------------------------------------------- 

---Anabela Ferreira -------------------------------------------------------------------- 

---Elisabete Alves---------------------------------------------------------------------- 

---Período Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------- 

-----A senhora presidente da Assembleia deu conta do seguinte 

expediente:----------------------------------------------------------------------------- 

-----Pedido de substituição, por motivos profissionais, da 1º secretária da 

Assembleia, Susana Santos, tendo procedido à sua substituição pela 

Deputada Ana Cabral.----------------------------------------------------------------- 
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-----Do pedido de suspensão do deputado João Alvim, por motivos 

profissionais e, reproduzindo o texto que o acompanhava, onde manifestou a 

ter sido uma honra ter pertencido a esta Assembleia por todos os membros 

terem manifestado o que era democracia, sendo substituído pela deputada 

Elizabete Alves.------------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora presidente da Assembleia disse que partilhava a opinião do 

deputado João Alvim, quanto a esta Assembleia, desejando o maior sucesso 

na nova etapa da vida do senhor deputado.----------------------------------------- 

-----Pedido de substituição da deputada Dulce Cordeiro, sendo substituída 

pelo Deputado David Matias.-------------------------------------------------------- 

-----Com as atrás mencionadas substituições, passou a ocupar o seu lugar 

como primeira Secretária Edna Salgueiro, sendo o segundo Secretário o 

senhor Deputado Fernando Silva.---------------------------------------------------- 

-----Entrou-se no ponto um- Leitura, discussão e votação da acta da 

sessão Ordinária de 27 de Junho, passando-se de imediato à sua votação, 

por ser sempre dispensada a leitura da acta, esta foi aprovada por maioria 

com duas abstenções do PS e duas do PSD. --------------------------------------- 

-----A senhora Presidente da assembleia, antes de passar ao ponto três, 

propôs em voto de pesar aos bombeiros falecidos e de homenagem a todos 

os bombeiros do nosso país, este voto foi aprovado por unanimidade.--------- 

-----Passou-se ao ponto três - Intervenções na generalidade; ---------------- 

-----Tomou a palavra o senhor deputado Nelson Pedrosa, que cumprimentou 

os presentes, saudou todos os deputados pelo espirito de união que houve 

entre todos durante este mandato, referindo que nunca houve posições de 

choque, outrossim, comportamentos salutares, criativos e acima de tudo de 

salvaguarda para todos os residentes nesta freguesia, congratulando-se pelo 

facto do executivo ter sabido gerir todas as propostas da Assembleia e por 

ambas as bancadas; Acentuou a boa gestão do executivo; Mencionou ainda o 

bom desempenho no apoio à família; e salientou o sucesso do Parque de 

Merendas do Cotrofe, obra desta Junta de Freguesia, que tem boas condições 

para todos quantos dele queiram usufruir. Elogiou a relação próxima entre os 

senhores deputados, fregueses e executivo da Junta.------------------------------ 

-----Tomou a palavra o senhor deputado João Carlos, que disse esperar que 

os episódios menos dignos da campanha eleitoral não se repitam; Agradeceu 

a experiência que lhe proporcionaram nesta assembleia, disse ter sido uma 

boa experiência pessoal, deixando cumprimentos a todos e informando que 

estará sempre disponível para esta Junta.------------------------------------------- 
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-----Disse, ainda, que era sua intenção ter apresentado uma proposta para 

avaliação das AECS, comprometendo-se a apresentar a mesma, a seu tempo, 

realçando o facto de ter conhecimento do papel da Junta na melhoria da 

qualidade das mesmas.----------------------------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra o senhor deputado Joaquim Pimental, despedindo-se 

dizendo que a sua participação nesta Assembleia foi uma grande 

experiencia, que gostou do civismo, da correção e educação, estando todos 

aqui por Pombal, disse fazer suas as palavras do senhor Deputado João 

Alvim.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Tomou a palavra a senhora presidente da Assembleia, após ter sida 

substituída pela 1ª Secretária, que disse não querer terminar o mandato sem 

uma intervenção como deputada, pois foi eleita para tal, referindo estar há 

dois mandatos nesta freguesia, acompanhando sempre o bom desempenho 

este executivo, que soube gerir todas as diferentes formações e idades de 

cada um; Mencionou as obras realizadas por este executivo, que foram 

muitas; disse ainda que na generalidade o programa eleitoral foi cumprido; 

mencionou que o património da Junta é um orgulho para a freguesia; que a 

marca deste executivo foi o acompanhamento nos tempos livres, a dedicação 

à cultura, o emprego que foi criado, o apoio administrativo; que a qualidade 

das actas melhorou graças à gravação; disse que a oposição, no essencial 

esteve connosco, independentemente das votações, tivemos propostas 

conjuntas, tendo a humildade de reconhecer o bom trabalho deste executivo, 

pedindo como cidadã, a todos que não abandonem a luta pela cidadania.------ 

-----Tomou a palavra o senhor deputado António Gomes, que frisou a 

maneira salutar como decorreram as Assembleias, informando que em 

relação à afirmação do Sr. Presidente da Junta quando se refere que a 

anterior Junta, no mandato do PS, tinha dois funcionários, não corresponde à 

verdade, esclarecendo que tinham três funcionários.----------------------------- 

-----Dada a palavra ao senhor deputado Fernando Silva, na sequência das 

ideias já expostas, disse que estamos quase a ganhar um campeonato, e que 

esta Junta e a Assembleia de freguesia, podem servir de exemplo a nível 

nacional, na maneira e modo como sempre se entenderam. Felicitou a 

candidata do CDS/ PP, por estar presente, deixando o repto a quem vier, que 

consiga fazer mais e melhor por esta freguesia. ---------------------------------- 

-----A senhora presidente da Assembleia, apresentou a proposta de um voto 

de pesar pelo falecimento da mãe da Secretária do executivo Rita Mendes, a 

professora Lucília Mendes, que foi aprovado por unanimidade. ------------ 
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-----Foi dada a palavra ao senhor presidente da Junta, que começou por dizer 

que se sente honrado por a senhora presidente da mesa e bem assim, as 

senhoras secretárias estarem neste mandato de corpo inteiro, com a Junta de 

Freguesia, o que agradece penhoradamente, não esquecendo e agradecendo 

de igual modo a todos os senhores membros da mesma, pelo seu bom senso 

e colaboração, dizendo que estes quatro anos foram os melhores dos seus 

dois mandatos como presidente.------------------------------------------------------ 

-----Referiu-se ao senhor deputado João Alvim, como uma pessoa 

colaborante nesta Assembleia, tendo sempre o propósito de não conflituar, 

desejando que a vida lhe sorria, como merece, que continue colaborante com 

a Junta e esta cidade.------------------------------------------------------------------- 

-----Mencionou as propostas importantes desta Assembleia, como o banco 

de terras e banco de livros, que não foram possíveis pela falta de 

colaboração dos cidadãos, no entanto, disse que não ia desistir de levar por 

diante esses dois projetos-------------------------------------------------------------- 

-----Quanto aos AECS disse que lamenta o que aconteceu com os senhores 

professores, a falta de pagamento dos seus serviços, mas não parou no tempo 

e está  a contribuir para que se resolva essa situação.----------------------------- 

-----Entrou-se no Período da Ordem do Dia, ponto quatro-Apresentação 

da situação financeira da Freguesia de Pombal, tendo o senhor presidente 

da Junta tomado a palavra, remetendo-se à informação devidamente 

documentada, na posse de todos os senhores deputados, aguardando algum 

esclarecimento que pretendam. ------------------------------------------------------ 

-----Não havendo inscrições para intervenções, passou-se ao ponto quinto- 

Informação do Senhor Presidente da Junta acerca da atividade 

desenvolvida pela Freguesia de Pombal, desde 17 de junho até 30 de 

agosto de 2013.------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor presidente da Junta apresentou os documentos relativos a este 

ponto, também, entregues aos deputados.------------------------------------------- 

-----Tomou a palavra o senhor deputado Fernando Silva, para questionar 

quais os gastos de betão na Rua dos Vicentes, mencionada na página sete da 

documentação.-------------------------------------------------------------------------- 

----O senhor tesoureiro esclareceu que foram gastos quase mil toneladas de 

betão, dado que este é um caminho importante para a população dos 

Vicentes.--------------------------------------------------------------------------------- 

----Passou-se à intervenção do público, tendo sido sublinhado pela senhora 

presidente da Assembleia, que infelizmente, durante este mandato que agora 

termina, nesta sala da sede da junta, não houve público, ou se houve em 
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algumas assembleias, foi muito reduzido, pelo que se congratula pelo facto 

de senhora Teresa Paula, pedir a palavra para expor a sua questão. ------------ 

-----Tomou a palavra a senhora Teresa Paula Chaves, residente em Pombal, 

que referiu que talvez a falta de público seja por falta de divulgação; 

questionou a senhora presidente da Assembleia quanto ao facto de em doze 

de julho de dois mil e treze ter pedido cópias das actas da Assembleia de 

Freguesia, desde dois mil e nove até à última deste mandato, dizendo que 

não obteve qualquer reposta. Disse que no dia quatro de Setembro, veio 

novamente pedir as referidas actas, não obtendo reposta novamente.---------- 

-----A senhora presidente disse que a publicidade das datas desta Assembleia 

é feita por edital nas associações locais: quanto à questão da falta da 

disponibilidade das actas, desconhece tal facto, pedindo esclarecimento ao 

senhor presidente da Junta.------------------------------------------------------------ 

-----Tomou a palavra o senhor presidente da Junta, dizendo já ter respondido 

ao pedido em causa e continua disponível para facultar todas as actas para 

consulta. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora presidente mencionou a experiência enriquecedora que 

adquiriu ao fazer parte desta Assembleia, o que fizemos para as pessoas, que 

foram anos difíceis para alguns de nós, quer pelas nossas doenças ou dos 

familiares, pelas perdas de familiares, mas também de esperança, duas 

deputadas foram mães e isto remove tudo o que é mau.------------------------- 

-----Lendo o regimento da Assembleia, relativo ao ponto dos deveres dos 

deputados, disse que foram cumprido por todos, disse ainda que a 

descentralização que correu todos os locais da freguesia, levou ao contacto 

estreito com os cidadãos, pedindo pequenas coisas muito importantes para 

estes, e que deseja que se repita nos próximos mandatos.------------------------ 

-----Quanto às bancadas, disse ter sido fácil gerir as duas bancadas, pela 

compreensão de ambas. Agradeceu a todos os presentes, ao Sr. Rogério do 

som, ao apoio administrativo. Desejou uma campanha tão boa como tem 

sido a Assembleia, todos presentes pela nossa terra, que povo eleja os 

melhores.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi encerrada a sessão pelas dezoito horas e quarenta minutos.-------- 

----A presente acta foi aprovada por unanimidade por minuta.-------------- 
 

A Presidente da Assembleia 
 

A 1ª Secretária 

 

O 2º Secretário 

 


