F R E G U E S I A D O E S T R E I T O DE C ÂM AR A D E L O B OS
ASS E MB LEI A D E FRE GUE SIA

---------------------------ACT A NÚMERO 03/2010-----------------------------Sessão Ordiná ria da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a vinte e três de Sete mbro de dois mi l
e dez.-------------------------------------------------------------------------------Ao vigésimo e terceiro dia de Setembro de dois mil e dez, na Sede desta
Autarquia, reuniu a Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a terceira sessão
ordinária do ano de dois mil e dez, estando presentes os seguintes membros
municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------Graça da Conceição Figueira de Barros -------------------------------------------------PSD
Dany Francisco de Freitas de Barros -----------------------------------------------------PSD
Fátima Paulina Pita Henriques -------------------------------------------------------------PSD
Juan Óscar de Sousa Abreu ----------------------------------------------------------------PSD
Gregório de Jesus Câmara -----------------------------------------------------------------PSD
Eusébio Sousa Pestana Silva --------------------------------------------------------------PSD
José Isidoro Gonçalves -----------------------------------------------------------------------MPT
Maria Fátima Rodrigues Ferreira ----------------------------------------------------------MPT
Manuel Paulos Mendez ----------------------------------------------------------------------MPT
Gonçalo Filipe de Azevedo Simão ----------------------------------------------------------PS
Bruno Narciso Ribeiro de Ornelas -----------------------------------------------------------PS
Amílcar Henriques Figueira ------------------------------------------------------------CDS-PP
José Lídio Figueira Aguiar -------------------------------------------------------------CDS-PP
José Adelino Gonçalves, Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos. ------------------------------------------------------------------------------------José Rui Abreu Pita, Tesoureiro da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Gabriel da Silva Pereira, Secretário da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara
de Lobos. --------------------------------------------------------------------------------------------Maria Rosália Rodrigues de Sousa Vieira, Vogal da Junta de Freguesia do Estreito
de Câmara de Lobos. -----------------------------------------------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus, Vogal da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------1

Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta
a sessão, pelas vinte horas. -------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANT ES DA ORDEM DO DIA-------------------ACT A DA SESSÃO ANT ERIOR: ----------------------------------------------A acta da última Sessão Ordinária realizada em sete de Junho de dois mil e dez foi
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------INT ERVENÇÃO DO S ELEIT OS: ----------------------------------------------O senhor Gonçalo Simão, PS, u sou da palavra para dar os parabéns a
Junta

de

Freguesia

pela

organização

da

Festa

das

Vindimas,

referindo que esta foi um sucesso, visto que regressou ao seu local
habitual, onde a oposição tinha sugerido e onde a população prefere
que se realize a festa. Questionou ainda o presidente o porquê de ter
alterado a localização da Festa, visto que na reunião anterior quando
questionado

pela

oposição

sobre

esta

matéria,

o

presidente

respondeu que esta realizar-se-ia no Mercado, porque o Mercado
oferecia melhores condições de higiene e segurança e que a Junta de
Freguesia deveria promover o Merca do. Questionou ainda como o
Executivo da Junta de Freguesia irá pro mover o Mercado.
O Senhor Gonçalo Simão questionou qual a posição da Junta de
Freguesia ao facto da Câ mara Mu nicipal de Câmara de Lobos
(CMCL), encontrar-se a rescindir os contratos co m co merciantes que
realizam a sua actividade no Mercado como na pizzaria e no talho.
Questionou ainda qual a posição da Junta de Freguesia sobre o
impasse entre a CMCL e o e mpreiteiro que está a realizar as obras no
ce mitério.
O senhor Gonçalo Si mão, continuou a sua intervenção questionando
se a Junta de Freguesia te m conhe cimento do depósito de lixo e
electrodomésticos na habitação n.º38 da Rua António Castro Jorge
pela empresa João Gonçalves & Filhos.
O Senhor Gonçalo Si mão finalizou a sua intervenção a informar que a
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entrada n.º3 da Rua da Achada continua se m informa ção adequada
levando a que o serviço de correspondência não seja realizado
convenientemente.
O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP, usou da palavra para co municar que
na sua opinião a localização da Festa foi a ideal, mas que a data
deveria ser adiada por u ma se man a devido a coincidir com a s
celebrações religiosas da paróquia da Encarnação.
No que diz respeito à limpeza de veredas, o senhor Lídio Aguiar
questionou se a Junta de Freguesia ainda dispõe de beneficiários do
Subsídio de Dese mprego, e indicou que o ca minho do Covão ao
Lo mbo do Galo necessita de limpeza s e re mendos, e que a Estrada
José Avelino Pinto necessita de u ma limpeza e m toda a sua e xtensão ,
visto que as levadas contêm algu m ent ulho.
O senhor Lídio Aguiar informou ainda, que na Rua José Ângelo
Pestana de Barros e xiste u ma nascente que causa e mbaraço aos
auto móveis e aos peões e que no Ca minho Velho do Covão e xiste
u ma adufa que é u ma ar madilha para os auto mobilistas.
O senhor Lídio Aguiar continuou com a sua intervenção questionando
se a Junta de Freguesia irá reparar os muros que ruíram tanto na
Vereda da Furneira como na Travessa da Calçada no Covão. No que
concerne a contentores, o senhor Lídio Aguiar sugere que se coloque
protecção e fixação nos contentores n o Ca minho do Caldas.
Infor mou ainda que na Travessa da Capela da Quinta de Sant o
António, na zona do Estal eiro, existe u m acu mular de lixo e sugere
que se coloque mais contentores ou que haja mais que u ma recolha
diária.
O senhor Lídio Aguiar é da opinião que se crie um espaço be m visível
e bem identificado junto à Escola da Varge m, para uma zona de saída
e entrada de passageiros.
Para finalizar, o senhor Lídio Aguiar relembrou que junto à Escola dos
2º e 3º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, as passadeiras
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encontra m-se apagadas e co m pou ca iluminação e que as luzes da
Escola do Covão encontra m-se acesa s após as 23 horas.
O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP co meçou a sua intervenção
questionando o ainda não funcioname nto da rede wireless no Centro
Cívico, visto que este serviço faz par te do caderno de en cargos do
bar lá existente, tal como referido na reunião anterior.
No que concerne à colocação do e spelho da Rua Padre Manuel
Carlos da Silva, o senhor Amílcar Figueira afirmou que este já se
encontra colocado e questionou o presidente quando será colocada a
iluminação nessa mesma rua,
O senhor Amílcar Figueira comunicou que na última reunião de
Câ mara foi aprovado a 2ª revisão do Orça mento e Plano da Câ mara ,
e m que o Executivo do PSD propôs a reparação de algumas estradas
no nosso concelho, em que a freguesia do Estreito é contemplada
so mente co m u ma estrada, enquanto que Quinta Grande, Jardim da
Serra e Câ mara de Lobos têm várias estradas para reparar, referindo
que tapar buracos antes das reuniões não chega.
Para finalizar, o senhor Amílcar Figueira questionou se o Executivo
da Junta de Freguesia tem pressionado a CMCL para a realização das
obras referidas pelos autarcas.
O senhor Eusébio Silva, PSD usou d a palavra para dar os parabéns
ao Executivo da Junta de Freguesia pela organização da Festa das
Vindimas, referindo que surpreendeu tanto pela localização co mo pela
própria qualidade da Festa.
Co municou ainda que na Vereda da Levada do Norte junto ao Covão
há uma interrupção da Vereda causada pelo temporal, que dificulta a
passage m pela população por esta Vereda.
O senhor Eusébio Silva frisou ainda que junto às Escolas da rua João
Augusto de Ornelas é necessário pintar as passadeiras, co mo referido
anteriormente e ta mbé m é necessário a criação de rampas par a
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carrinhos de bebés. Para finalizar, o senhor Eusébio Silva informou
que feirantes da Festa das Vindimas deixara m u m frigorífico e uma
arca no parque de estacionamento do Estreito.
O senhor Narciso Ornelas, PS usou d a palavra para apresentar uma
proposta de reco mendação confor me d ocu mento e m ane xo.
O senhor Isidoro Gonçalves, MPT usou da palavra para dar os
parabéns pela organização da Festa das Vindimas, referindo que
nesta localização o comércio local da freguesia fica a ganhar,
focando ainda que a alteração efectuada no cortejo foi acertada por
parte da Junta de Freguesia, sugerindo que deveria ser instituído que
a Festa das Vindimas se realize se mpre naquele espaço.
O senhor Isidoro Gonçalves, continuou a usar da palavra para
co municar que o partido MPT nesta reunião não iria apresentar mais
propostas visto que o MPT te m apresentado e m todas as reuniões
problemas reais da freguesia, tais como a casa de banho pública, o
fontenário público e limpeza de vereda s e ca minhos.
Para

finalizar

questionou

se

a

Junta

de

Freguesia

tem

dado

prioridade aos assuntos tratados ne stas reuniões e se te m dado
seguimento às propostas apresentada s pela oposição.
O senhor presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para
informar aos presentes, que 90% das propostas aqui apresentadas
são dirigidas à CMCL, e que tudo o que é apresentado nesta
asse mbleia é enca minhado para as entidades competente s, sugerindo
aos partidos que use m os vereadores que possue m para pressionar o
Executivo

Ca marário,

visto

que

estes

reúne m

quinzenalment e

enquanto que a Asse mbleia reúne de 4 e m 4 meses.
Reforçou

ainda

que

tudo

o

que

a

oposição

apresenta

não

é

esquecido, e que a Junta de Freguesia tudo faz para que esses
problemas se ja m resolvidos.
O senhor presidente informou que a Junta de Freguesia tem reparado
muitas veredas, tendo recente mente r eforçado a verba para este ite m
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e m 10000€, passando de 20000€ para 30000€. Comunicou ainda que
a Junta de Freguesia encontra-se a reparar a Vereda do Rosal, onde
neste mo mento a população passa por terrenos agrícolas, em vez d e
utilizar a vereda e que irá custar entre 8000€ a 10000€.
O senhor presidente continuou a sua intervenção, justificando a mudança da Festa
das Vindimas afirmando que como toda a oposição tinha proposto e após reunião
de Junta de Freguesia, esta decidiu mudar de local. Referiu ainda que a Junta de
Freguesia recebeu várias reclamações sobre esta mudança, desde o transtorno ao
trânsito até ao transtorno que causa ao funcionamento do Centro de Saúde.
Quanto à animação do Mercado o senhor presidente informou que o Mercado foi
sempre uma preocupação desta junta, e que uma das conquistas desta Junta foi a
isenção de pagamentos de taxas do piso superior aos agricultores que
comercializem somente produtos regionais. Anunciou ainda que as actividades
previstas para a promoção do Mercado são a Noite do Mercado e a Noite das
Janeiras.
Sobre a rescisão de contratos com comerciantes do Mercado, o presidente
recusou-se a comentar, visto serem questões entre comerciantes e a CMCL.
O presidente informou ainda que existe a pretensão de abrir a Alameda do
Mercado ao trânsito, com sentido descendente, mantendo um passeio largo, de
forma a facilitar o acesso por parte de pessoas com mobilidade reduzida.
Quanto às obras do cemitério, o presidente comunicou que há um incumprimento
por parte do empreiteiro, mas prevê-se uma rápida resolução de forma a finalizar
as obras o mais rápido possível.
No que diz respeito a entrada 3 da Rua da Achada, o presidente informou que já
foi pedido à CMCL a colocação de uma placa.
Sobre as passadeiras na Rua João Augusto de Ornelas, o presidente informou que
a CMCL encontra-se a elaborar um estudo sobre o trânsito no centro da freguesia.
No que concerne ao reforço da iluminação o presidente informou que irá realizar o
pedido à Empresa de Electricidade da Madeira.
O presidente continuou a sua intervenção informando que a Junta de Freguesia irá
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realizar limpeza de veredas e caminhos consoante as suas possibilidades e que
neste momento a Junta de Freguesia dispõe de 2 beneficiários do Subsídio Social
de Desemprego, tendo a Junta de Freguesia pedido outros 5 mas ainda não
recebeu resposta por parte da Secretaria Regional.
Quanto aos muros da Vereda da Furneira, o presidente informou que estes muros
são grandes e que a Junta de Freguesia não tem disponibilidade financeira para
os construir.
No que diz respeito à Estrada do Covão, o presidente informou que é uma obra de
grande dimensão, com custos avultados, pois parte desta Estrada não dispõe de
saneamento básico e é difícil fechar toda aquela estrada para obras. A solução
pensada é intervir somente depois da inauguração da via rápida, realizando-se
esta obra por fases.
Para finalizar, o presidente informou que irá estabelecer contactos com a Tvcabo
para a colocação de rede wireless gratuita no centro da freguesia.
---------------------------------- ORDEM DO DIA --------------------------------------------------Ponto 1 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia acerca da actividade exercida pela Junta, durante o período de 7
de Junho a 23 de Setembro do corrente ano ----------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes a actividade administrativa realizada pela
Junta durante o período de 7 de Junho a 23 de Setembro de 2010, nomeadamente
mondas e limpezas: na Vereda do Gato – desde a Estrada da Fonte Garcia até a
Vereda da Levada do Norte (Garachico); Vereda do Rosal, Vereda da Escola do
Garachico, Vereda desde a Quinta de Santo António ao Garachico; Vereda desde
o Caminho do Estreitinho à Estrada Nova do Castelejo e Vereda da Passada
(Garachico), No que diz respeito a pavimentação foi dado início ao arranjo de
muros de suporte e pavimentação da Vereda do Rosal, e quanto a colocação de
varandins de suporte foram colocados 60 metros no Caminho da Calçada, 65
metros na Vereda da Fajã das Galinhas e 3 metros no Caminho Municipal do
Covão.
No que diz respeito a fornecimento de material (com elaboração dos munícipes),
foram cedidos areia, gravilha e cimento na Vereda da Fajã das Galinhas, na
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Entrada n.º2 da Estrada João Gonçalves Zarco e na Travessa da Fonte Coelho.
Foram ainda cedidos tubos, areia e cimento para saneamento básico na Entrada
n.º 4 do Caminho do Lombo do Galo.
Na área do Lazer e Cultura a Junta de Freguesia realizou a XXXIII edição da Festa
das Vindimas do Estreito.
No que concerne a atribuição de subsídios foram atribuídos 300€ ao Grupo
Desportivo do Estreito para a realização da Prova de Atletismo “Vindimas 2010” e
180€ a alunos carenciados da freguesia.
No que diz respeito a procedimentos administrativos, foram realizados 6 termos de
justificação administrativos, 8 pedidos e reclamações, 210 atestados e certidões,
115 ofícios, 315 certificados de agregados familiares e 208 registos e despacho de
ocorrência.
Ponto 2 – Tratar de assuntos relacionados com a freguesia ------------------------Nenhum dos presentes pretendeu usar da palavra. ------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO -----------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Senhora Senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas vinte horas. De tudo para constar se
lavrou a presente acta que após lida e aprovada irá ser devidamente assinada. ----

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

_____________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO

___________________________________
SEGUNDA SECRETÁRIA

___________________________________
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