FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

------------------------------------- ATA NÚMERO 02/2017 ----------------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos, realizada a vinte e dois de junho de dois mil e dezassete. ------------Ao vigésimo segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, 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, Primeiro Secretário --------------------------------------Juan Óscar de Sousa Abreu, Segundo Secretário --------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus ---------------------------------------------------------------------Francisco Alberto dos Reis Figueira ---------------------------------------------------------Independentes: ----------------------------------------------------------------------------------João de Olim Júnior -----------------------------------------------------------------------------Julieta Pereira de Faria Gonçalves ----------------------------------------------------------Pela Lista da Coligação / Mudança -------------------------------------------------------Maria Zélia da Silva Santos --------------------------------------------------------------------Élvio Edgar Abreu de Faria --------------------------------------------------------------------Pela Lista do CDS: -----------------------------------------------------------------------------José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------------Cláudia Patrícia Mendes Pita -----------------------------------------------------------------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 ---------------------------------------------1

Alexandre Emanuel Marques Figueira, Vogal --------------------------------------------Ausências injustificadas: --------------------------------------------------------------------Fátima Paulina Pita Henriques, PSD --------------------------------------------------------José da Silva Figueira, Independente -------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou
aberta a sessão, pelas dezanove horas. -------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------ATA DA SESSÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------Dado a conhecer a todos os presentes a ata da primeira Sessão Ordinária do
corrente ano, realizada ao vigésimo dia do mês de abril, foi a mesma
submetida a votação, sendo 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
maio a junho do corrente ano. -------------------------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de
Freguesia entre o período de vinte e um de abril a vinte e dois de junho do ano
dois mil e dezassete, o qual se encontra apenso à respetiva ata. ------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ------------------------------------------------------------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, usou da palavra para focar os
seguintes aspetos: apesar da intervenção efetuada no passeio, ainda há a
necessidade de corrigir os desníveis (zona de escoamento de águas) à Rua
José Joaquim da Costa para segurança dos transeuntes; reforça a questão
deixada na última Sessão Ordinária, nomeadamente, se existem projetos
definidos para a antiga escola da Fajã das Galinhas; interroga em forma de
curiosidade, sobre qual a entidade responsável pela manutenção da rotunda à
Rua António Prócoro Macedo Júnior, saída da Via Rápida; solicita novamente
que as atas das sessões ordinárias sejam enviadas aos membros com alguns
dias de antecedência. ---------------------------------------------------------------------------A senhora Julieta Pereira de Faria Gonçalves, Independente, questionou estará
prevista a construção da saída da Via Rápida para a Rua Alferes Manuel
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Joaquim Lopes. -----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, Gabriel da Silva Pereira, usou da palavra para responder
às questões colocadas: salienta que foi a Junta de Freguesia que procedeu à
regularização do passeio, à Rua José Joaquim da Costa, no entanto, estará
para breve a requalificação do centro da freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos, da responsabilidade da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, sendo
essa via alvo de intervenção profunda; relativamente à rotunda na Rua António
Prócoro Macedo Júnior, saída da Via Rápida, refere que não é da
responsabilidade do Município, mas sim da Empresa Via Litoral; a saída da Via
Rápida para a Rua Alferes Manuel Joaquim Lopes está prevista pelo Governo
Regional e tudo indica que será executada, no entanto, desconhece a previsão
do início das obras, sendo provável que seja este ano. -------------------------------O senhor secretário, José Rui Abreu Pita, na qualidade de presidente da
direção da ACRE Associação Cultural e Recreativa do Estreito, responsável
pelo funcionalmente da antiga escola da Fajã das Galinhas, denominada de
Centro Intergeracional da Fajã das Galinhas, respondeu à questão levantada
pelo senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS: tendo em consideração o
isolamento do sítio, foram sondadas as pessoas residentes a fim de atestar
sobre as valências prioritárias para o Centro. Chegou-se à conclusão que o
espaço não era útil, uma vez que as pessoas preferem participar em atividades
fora do sítio, sendo um meio para socialmente se integrarem com a restante
comunidade do concelho. Na mesma, a ACRE mantém o espaço e uma
atividade semanal ligada ao desporto (futebol), onde podem participar todas as
pessoas que tiverem interessadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO ----------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Senhora Senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas dezanove horas e dezoito
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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

___________________________________

