F R E G U E S I A D O E S T R E I T O D E C ÂM AR A D E L O B O S
ASSEMBLEIA DE FREGUE SIA

---------------------- ------ATA NÚMERO 02/2015-------------- ------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreit o de
Câmara de Lobos, realizada a vinte e cinco de Junho de dois
mil e quinze. ------------------------------------------ ------------------------Ao vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na Sede
da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, reuniu esta
Assembleia, a fim de se realizar a segunda sessão ordinária do ano em curso. Presenças: ----------------------------------------------------------------------------------------Pela Lista do PSD: ------------------------------------------------------------------------------Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira, Presidente --------------------------------Emanuel da Silva Gonçalves, 1.º Secretário ----------------------------------------------Juan Óscar de Sousa Abreu, 2.º Secretário -----------------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus ---------------------------------------------------------------------Francisco Alberto dos Reis Figueira ---------------------------------------------------------Fátima Paulina Pita Henriques ----------------------------------------------------------------Pela Lista da Coligação / Mudança -------------------------------------------------------Maria Zélia da Silva Santos --------------------------------------------------------------------Pela Lista do CDS: -----------------------------------------------------------------------------José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------------Cláudia Patrícia Mendes Pita -----------------------------------------------------------------Independentes: ----------------------------------------------------------------------------------José Isidoro Gonçalves Ramos ---------------------------------------------------------------José da Silva Figueira ---------------------------------------------------------------------------Julieta Pereira de Faria Gonçalves ----------------------------------------------------------Membros da Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------Gabriel da Silva Pereira, Presidente --------------------------------------------------------José Rui Abreu Pita, Secretário --------------------------------------------------------------Graça da Conceição Figueira de Barros, Tesoureira -----------------------------------Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Vogal ---------------------------------------------Alexandre Emanuel Marques Figueira, Vogal --------------------------------------------Ausências: ----------------------------------------------------------------------------------------1

Verificou-se não estar presente o membro António Ismael da Silva Freitas,
Coligação / Mudança.----------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou
aberta a sessão, pelas dezanove horas. -----------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DI A---------------ATA DA SESSÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada ao décimo sexto dia do mês de abril
do ano dois mil e quinze foi submetida a votação, sendo aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------Ponto 2 - Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta
de Freguesia acerca da atividade exercida pela Junta, durante o período
de maio a junho do corrente ano. ---------------------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de
Freguesia entre o período de dezassete de abril a vinte e cinco de junho de
dois mil e quinze, o qual se encontra apenso à respetiva ata. -----------------------Ponto 3 - Tratar de assuntos relacionados com a Freguesia. -------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: -------------------------------------------O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, Independente , usou da
palavra para alerta r novamente para as situações no sítio da Fajã
das

Galinhas,

mencionadas

na

anterior

Sessão

Ordi nária:

colocação de varandim e limpeza da Vereda do Curral Velho;
necessidade de cobrir um poço descoberto nesta mesma Vereda; a
existência de eucaliptos em propriedade privada junto à Estrada
José Avelino Pinto que estão em risco de queda. Preveniu para o
arranjo de uma parede na Travessa da Lavadinha e ainda para a
possibilidade de desvio d as águas do Caminho Velho do Fôro
(local denominado Estaleiro) para o ribeiro, atrav és de tubagens,
aquando construção do Caminho Agrícola da Quinta de Santo
António à Figueira de Lameiro . Posteriormente questionou sobre
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quais as diligências que estão a ser tomadas relativamente à
possível data de aniversário da freguesia. Mencionou também o
feito do atleta da freguesia, Marco Freitas, que contribuiu para a
primeira medalha de ouro em ténis de mesa pela

selecção

portuguesa nos Jogos Europeus. ------------------------------------------A senhora Maria Zélia da Silva Santos, Coligação / Mudança , usou
da palavra para solicitar a limpeza da Ladeira da Marinheira. ------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, C DS, usou da palavra para
sugerir

que

a

junta

de

freguesia

faça

chegar

às

entidades

competentes a possibilidade de construir mais saídas na ligação
da Via Rápida Câmara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos.
Alertou também para as seguintes situações: limpeza e construção
de muros (vinte metros apenas) na Estrada José Ângelo Pestana
de Barros; questionou se os muros que estão a fazer em terreno
privado na Estrada Nova do Castelejo (Travessa da Fonte da Avó)
são da competên cia do Munic ípio, sendo-lhe respondido pelo
senhor presidente que não. ------------------------ ------------------------O senhor presidente usou da palavra para responder às questões
colocadas

pelos

apresentados

pelo

intervenientes.
senhor

José

Quanto
Isidoro

aos

problemas

Gonçalves

Ramos ,

Independente, respondeu que as intervenções no sítio da Fajã das
Galinhas, nomeadamente na Vereda do Curral Velho, irão iniciar
brevemente. Relativamente à questão dos eucaliptos informou que
já foram iniciados os procedimentos legais por parte do município
afim de uma possível resolução da situação . No que diz respeito
às restantes questões deixadas, o senhor presidente respondeu
que o município já foi informado sobre a parede na Travessa da
Levadinha, uma vez que é dete ntor do terreno; irá f alar com o
engenheiro da obra aconselhando o desvio das águas do Caminho
Velho do Fôro, tal como solicitado; por fim, informou que pediu o
parecer ao Arquivo Regional da Madeira sobre a possível data de
3

criação da freguesia ou da paró quia do Estreito de Câmara de
Lobos, não constando qualquer referência certa relativamente a
essa matéria. ---------------------------------------------- --------------------Relativamente às questões deixadas pela senhora Maria Zélia da
Silva Santos, Coligação / Mudança , responde que as limpezas na
Ladeira da Marinheira irão iniciar brevemente . -------------------------Por fim, respondeu às questões deixadas pelo senhor José Lídio
Figueira Aguiar, CDS . Quanto às saídas na ligação da Via Rápida
Câmara de Lobos – Estreito de Câmara de Lobos informou que
está a ser equacionada uma possível saída na Rua Alferes Manuel
Joaquim Lopes. Disse ainda que todas as veredas irão ser
repostas de acordo com o seu traçado original. ------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Senhora Senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas vinte horas e cinco minutos. De
tudo para constar se lavrou a presente ata que após lida e aprovada irá ser
devidamente assinada. --------------------------------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

___________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO

___________________________________

SEGUNDO SECRETÁRIO

___________________________________
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