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

------------------------------AT A NÚMERO 03/2011----------------------------Sessão Ordiná ria da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a vinte e nove de setembro de dois
mil e onze. ------------------------------------------------------------------------Ao vigésimo e nono dia de setembro de dois mil e onze, na Sede desta Autarquia,
reuniu a Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a terceira sessão ordinária
do ano de dois mil e onze, 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 da Silva Figueira -----------------------------------------------------------------------MPT
Gonçalo Filipe de Azevedo Simão ----------------------------------------------------------PS
Bruno Narciso Ribeiro de Ornelas -----------------------------------------------------------PS
José Lídio Figueira Aguiar -------------------------------------------------------------CDS-PP
José Adelino Gonçalves, Senhor Presidente 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------Ausências: ---------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se não estarem presentes os Senhores, José Isidoro Gonçalves e
Manuel Paulos Mendez, do MPT, e Amilcar Henriques Figueira, do CDS-PP,
considerando-se justificadas as suas faltas. ---------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta
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a sessão, pelas dezanove horas. -----------------------------------------------------------------Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. ----------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada em dezasseis de junho de dois mil e
dez foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta de
Freguesia acerca da atividade exercida pela Junta, durante o período de
julho a setembro do corrente ano; ------------------------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes a actividade exercida pela Junta no período de
julho a setembro do corrente ano nomeadamente no que diz respeito às mondas e
limpezas foram efetuadas na Vereda da Ribeira da Caixa, na Vereda das
Escadinhas da Ribeira da Caixa, na Vereda do Pico do Rato, na Vereda do Lagar
da Giesta, na Vereda da Quinta de Santo António, na Vereda da Fonte da Avó, na
Travessa da Forneira, na Vereda da Francelheira, na Vereda da Quinta de Santo
António ao Garachico, na Vereda do Rosal, na Vereda da Escola do Garachico, na
Vereda do Portal, na Vereda da Encarnação, na Vereda da Vargem, no Caminho
do Caldas, no Caminho das Fontes, na Travessa da Escola da Marinheira, na
Vereda da Nespereira, na Travessa da Fonte Saraiva, no Caminho da Fonte
Saraiva, na Vereda do Cabo Podão, na Travessa da Marinheira e na Vereda da
Levada do Norte. Os presentes foram ainda informados que estes serviços foram
efetuados pelos trabalhadores subsidiados afectos à Junta de Freguesia. -----------No que diz respeito à pavimentação e outras reparações foram efetuados
trabalhos de pavimentação e reparação da levada da Vereda do Estaleiro e
reparação e substituição de um tubo de água de rega no Caminho da Estrela.
Foram fornecidos materiais de construção (com elaboração dos munícipes) para a
reparação da vereda e levada de rega e águas pluviais da entrada 1 da Azinhaga
Padre José Figueira Ornelas, fornecimento de 180 metros de tubo em PVC para
ligação de saneamento básico para várias casas na Vereda da Fajã das Galinhas,
reparação de parte da Vereda no final da Entrada 5 à Rua João Gonçalves Zarco e
arranjo do ribeiro na Estrada da Ribeira Garcia junto à residência número 57. ------No que concerne ao Lazer e Cultura foi organizada a XXXIV Festa das Vindimas. 2
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No que diz respeito à Acção Social foram apoiados os transportes dos alimentos
para as famílias carenciadas da freguesia. ----------------------------------------------------Quanto a procedimentos administrativos foram passados 230 atestados e
certidões, 203 ofícios, 298 certificações de agregados familiares, 275 registos e
despacho de correspondência. -------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Tratar de assuntos relacionados com a freguesia-------------------------O senhor Narciso Ornelas, PS usou da palavra para sugerir a colocação de um
placar informativo junto ao Centro Cívico do Estreito e que deveria ser retirado o
placar da PSP no Damasqueiro pois já não existe esquadra da PSP na freguesia.
Continuou a usar da palavra para questionar para quando está prevista a
construção do pavilhão da freguesia e sugeriu que a Festa das Vindimas deveria
ter maior duração e mais animação. ----------------------------------------------------------O senhor José Figueira, MPT usou da palavra para questionar a situação dos
caminhos agrícolas indicados por ele. Continuou a usar da palavra para
congratular a colocação do espelho no cruzamento do Passal, e questionou ainda
para quando está previsto o asfaltamento da Rua António Prócoro Macedo de
Júnior. Comunicou ainda que o Caminho do Ernesto não possui saneamento
básico, sendo os esgotos encaminhados para a ribeira. ----------------------------------O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP usou da palavra para comunicar que nas vésperas
da reunião da assembleia de freguesia são tapados os buracos da Rua António
Prócoro Macedo de Júnior, questionando desta forma para quando o asfaltamento
desta rua. Continuou a usar da palavra para informar que o no n.º212 da Levada
do Norte necessita de ser tapado por volta de 200 metros da Levada do Norte,
visto que é residente um munícipe com deficiência motora, o que torna muito difícil
circular na levada. Continuou a usar da palavra para informar que o n.º81 em
Santa Maria Gorete perdeu a regadia para encher o poço de rega, e que necessita
de reparação para voltar a ter o regadio. Neste mesmo sítio foram danificados 4
regantes pelo peso dos camiões envolvidos na obra da via rápida. Para finalizar
pediu para que se replantasse as árvores que foram arrancadas naquela zona,
explicando à população da importância das árvores. --------------------------------------3

O senhor presidente da Junta de Freguesia, Adelino Gonçalves usou da palavra
para comunicar no que diz respeito ao placar informativo junto ao Centro Cívico
havia a intenção de colocar um placar informativo electrónico, mas devido aos
custos elevados acabou por não ter sido colocado. No que diz respeito a
construção do pavilhão Gimnodesportivo do Estreito informou que o concurso já foi
lançado. No que concerne a maior duração e animação na Festa das Vindimas, o
senhor presidente informou que a Junta de Freguesia irá pensar na próxima
edição nessa situação, adiantando que se poderá criar um pequeno concurso de
DJ’s para cativar os jovens da freguesia. Quanto aos caminhos agrícolas, o senhor
presidente informou que agora são as autarquias que concorrem aos fundos
europeus para a construção de caminhos agrícolas, e deste modo a Junta de
Freguesia indicou os caminhos agrícolas falados em reuniões anteriores a Câmara
Municipal de Câmara de Lobos (CMCL). -------------------------------------------------------------------------------------------- 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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