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 02/2012-----------------------------Sessão Ordiná ria da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a vinte e um de junho de dois mil e
doze.--------------------------------------------------------------------------------Ao vigésimo e primeiro de junho de dois mil e doze, na Sede desta Autarquia,
reuniu a Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a primeira sessão ordinária
do ano de dois mil e doze, estando presentes os seguintes membros municipais: -Graça da Conceição Figueira de Barros -------------------------------------------------PSD
Dany Francisco de Freitas de Barros -----------------------------------------------------PSD
Eusébio Sousa Pestana da Silva ----------------------------------------------------------PSD
Juan Óscar de Sousa Abreu ----------------------------------------------------------------PSD
Gregório de Jesus Câmara -----------------------------------------------------------------PSD
José Isidoro Gonçalves Ramos ------------------------------------------------------------MPT
José da Silva Figueira ------------------------------------------------------------------------- MPT
Gonçalo Filipe de Azevedo Simão ----------------------------------------------------------PS
Bruno Narciso Ribeiro de Ornelas -----------------------------------------------------------PS
José Lídio Figueira Aguiar -------------------------------------------------------------CDS-PP
Amílcar Henriques Figueira ------------------------------------------------------------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. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausências: -----------------------------------------------------------------------------Verificou-se não estarem presentes o Senhor Manuel Paulos Mendes, MPT, e a
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Senhora Fátima Paulina Pita Henriques, PSD. -----------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta
a sessão, pelas dezanove horas. ------------------------------------------------------------------------------------PERÍO DO ANT ES DA O RDEM DO DIA-----------------AT A DA SESSÃO ANT ERIO R: ------------------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada em dezanove de abril de dois mil e
doze foi 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 20
de abril de 2012 a 21 de junho do corrente ano; ------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes a atividade exercida pela Junta no período de
abril a junho do corrente ano, nomeadamente no que diz respeito às mondas e
limpezas, foram efectuadas nas seguintes veredas/caminhos: Vereda da
Encarnação, Caminho do Lombo da Vargem e Vereda do Cachadinha. No que diz
respeito a pavimentações e outras reparações, a JF reparou o pavimento da
Vereda do Cachadinha e substituiu um tubo de águas pluviais e construiu uma
caixa de visita na entrada n.º 2 no caminho do Lombo do Galo. Quanto a
procedimentos administrativos foram passados 120 atestados e certidões, 103
ofícios, 88 certificações de agregados familiares, 195 registos e despacho de
correspondência. -------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Tratar de assuntos relacionados com a Freguesia;-----------------------O senhor Gonçalo Simão, PS, usou da palavra para felicitar a JF e a ACRE pela
realização da iniciativa FeiraStock. Questionou a JF pelas medidas que estão a ser
tomadas pela falta de água de rega e finalizou sugerindo que deveriam ser
realizadas mais ações de formação aos agricultores/viticultores. -----------------------O senhor Isidoro Gonçalves, MPT, usou da palavra para sugerir á JF que esta
reunisse com os agricultores, de modo a ouvi-los e depois transmitir essas
preocupações aos serviços hidráulicos do IGA. Referiu ainda que o seu partido
apresentou algumas pequenas obras/reparações na reunião do dia 9 de dezembro
de 2011 que não foram concretizadas. Para concluir referiu que a placa do
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Caminho dos Terços está errada pois é Caminho das Terças. ---------------------------O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP, usou da palavra para sensibilizar a promoção da
freguesia, apostando nos recursos, no turismo, na cultura, no desporto para todos,
num roteiro das vinhas. Recomenda a leitura de um relatório das RUP sobre esta
temática. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP, usou da palavra para questionar se os idosos
que frequentavam o Centro Intergeracional já se encontram integrados no Centro
Comunitário Vila Viva. Relembrou ainda que os agricultores têm acessos muito
limitados aos seus terrenos nas imediações da obra da via rápida.
------------------------------------------- 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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