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 FREGUESIA

----------------------------ATA NÚMERO 04/2014--------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a quatro de dezembro dois mil e
catorze. ------------------------------------------------------------------------Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e catorze, na Sede da
Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, reuniu esta Assembleia, a
fim de se realizar a quarta 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 -----------------------------------------------José Martinho Nunes Pereira ----------------------------------------------------------------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 --------------------------------------------1

Ausências: ----------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se não estarem presentes os membros a seguir referidos.---------------Pela Lista da Coligação / Mudança: António Ismael da Silva Freitas. --------------Pela Lista do PSD: Ana Maria Abreu de Jesus, substituída por José Martinho
Nunes Pereira, considerando-se justificada a sua falta. -------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou
aberta a sessão, pelas dezanove horas. -----------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DI A---------------A Senhora Presidente da Mesa informou os presentes sobre a correspondência
recebida: os membros do Movimento Partido da Terra (MPT), José Isidoro
Gonçalves Ramos, José da Silva Figueira e Julieta Pereira de Faria Gonçalves
passam a partir do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e catorze para a
condição de Independentes. O membro Aurélio Celestino de Jesus, Coligação /
Mudança, renunciou ao cargo, tomando posse o senhor António Ismael da
Silva que não compareceu a esta Assembleia. ------------------------------------------Posteriormente a ata da última Sessão Ordinária realizada a trinta de setembro
de dois mil e catorze foi lida e submetida a votação, sendo aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------Ponto 1 - Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta
de Freguesia acerca da atividade exercida pela Junta, durante o período
de outubro a dezembro do corrente ano. -----------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de
Freguesia entre o período de um de outubro a quatro de dezembro de dois mil
e catorze, o qual se encontra apenso à respetiva ata. ---------------------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: -------------------------------------------O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, Independente, usou da
palavra para relembrar o envio por correio eletrónico para a Junta
de

Freguesia

de

alguns

problemas

que

carecem

de

rápidas

resoluções, nomeadamente: pavimentação e necessidade de criar
um pontão entre as duas margens do ribeiro na Vereda do Poço do
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Balado – Sítio dos Barreiros; pavimentação da Vereda na Rua
Francisco Figueira Ferraz e da Vereda Velha da Ribeira da Caixa;
pavimentação e reconstrução de paredes de suporte na Vereda
que liga a Figueira de Lameiro ao Garachico; pavimentação do
restante que falta no Caminho do Lombo do Galo e limpeza da
mesma. Posteriormente esclareceu os presentes que a passagem
dos eleitos do MPT à condição de independentes justifica-se pelas
divergências existentes com a direção partidária. ---------------------A senhora Maria Zélia da Silva Santos, Coligação / Mudança, usou
da palavra para apresentar uma Declaração de Voto ao Orçamento
da Receita e da Despesa e Opções do Plano para o ano de dois
mil e quinze e também uma Proposta de Recomendação, tendo em
vista a recuperação dos Fontanários e Lavadouros Públicos,
documentos que se encontram apensos a esta ata. -------------------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, usou da palavra para
relembrar

dois

casos

sociais

e

questionar

o

tipo

de

encaminhamento para os mesmos, justificando que a intenção de
voto do CDS aos assuntos a serem tratados nesta assembleia irá
depender da consideração a dar a estas situações. No primeiro
caso referiu uma moradia que carece de saneamento básico e
outras reparações, situada no Garachico, à rua Padre Sousa da
Costa, Vereda Lombo do Gato, número cinquenta, A. No segundo
caso, salientou a necessidade de atribuição de materiais para a
reparação de uma casa no Caminho do Castelejo, Lombo da Casa
Caída, Vereda da Ribeira Saraiva porta número nove. ---------------Recordou também a possibilidade de reparação da Vereda da
Fonte, situada no cruzamento entre o Caminho do Caldas e
Caminho da Fonte, perto da antiga Escola do Castelejo. Alertou
para a colocação de um sinal de trânsito que se encontra caído no
Sítio do Covão. Referiu o fato de a recolha de lixo ser deficitária
3

em toda a freguesia. Questionou a possibilidade da revisão do
preço dos parquímetros no centro da freguesia. Salientou o fato de
a localidade do Garachico já se encontrar sinalizada na Estrada
Regional, bem como a colocação de um espelho na descida de
Santa Maria Goretti. ---------------------------------------------------------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 a Vereda Velha da Ribeira da Caixa
já se encontra limpa, faltando apenas a pavimentação da parte
danificada. Já enviou um ofício ao Município alertando sobre a
situação na Fajã das Galinhas, o qual a Câmara já objetou que irá
proceder

à

construção

de

um

muro

de

suporte,

evitando

o

vazamento de terras e garantindo a segurança dos residentes
naquele local. Irá analisar o caso da Vereda que inicia na Rua
Francisco Figueira Ferraz. As obras de limpeza, pavimentação e
reconstrução de muros de suporte a realizar na Vereda do Poço do
Balado, na Vereda do Caminho do Lombo do Galo e na Vereda
entre a Figueira de Lameiro ao Garachico irão iniciar ao longo do
ano de dois mil e quinze. Já informou o Município sobre as obras a
realizar no Caminho do Lombo do Pico do Covão. --------------------Relativamente às questões deixadas pela senhora Maria Zélia da
Silva Santos, Coligação / Mudança, responde que os fontenários e
lavadouros referidos não são património da Junta de Freguesia,
mas da Câmara Municipal. No entanto, tem conhecimento que os
mesmos estão inventariados e encontram-se em bom estado.
Relativamente à menção do Orçamento da Receita e da Despesa e
Opções do Plano para dois mil e quinze, refere que o mesmo
apresenta um aumento relativamente ao ano transato e que os
apoios às Instituições dependem das atividades que estas realizam
em prol da Freguesia. -------------------------------------------------------4
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Por fim, respondeu às questões deixadas pelo senhor José Lídio
Figueira Aguiar, CDS. Irá analisar as questões relacionadas com
os dois casos supraditos. A título de curiosidade informa que ao
longo deste ano de dois mil e catorze, treze famílias da Freguesia
foram

realojadas

em

habitação

social

e

seis

famílias

foram

ajudadas ao abrigo do Apoio a Extratos Sociais Desfavorecidos.
Embora este apoio não saia diretamente da Junta de Freguesia,
muitos dos casos são encaminhados a partir desta. ------------------Relativamente à Vereda da Fonte irá averiguar qual a possibilidade
de pavimentação. No que concerne à deficitária recolha de lixo
alega

que

isso

é

da

responsabilidade

de

outra

entidade

competente, sendo que a Junta de Freguesia tem aludido para
diversas situações que merecem a devida atenção. ------------------Ponto 2 – Aprovação das Opções do Plano e da proposta de Orçamento
para dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------------------Foi dado a conhecer atempadamente a todos os presentes as Opções do
Plano e da proposta de Orçamento para dois mil e quinze o qual se encontra
apenso a esta ata. -------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: -------------------------------------------O senhor José da Silva Figueira, Independente, usou da palavra
para referir que Orçamento apresentado é o possível em termos
monetários e que, apesar disso, a Junta de Freguesia tem feito um
excelente trabalho na resposta aos problemas colocados pelos
eleitos.

As

dúvidas

assentam

na

verba

atribuída

na

rubrica

“Outros”. -----------------------------------------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para responder que essa
verba será utilizada no subsídio de transporte e de alimentação
dos colaboradores colocados através do Programa de Ocupação
Temporária

de

Desempregados

do

Instituto

de

Emprego

da

Madeira e também para outras despesas correntes. ------------------5

Seguidamente a Presidente da Assembleia colocou este ponto a votação,
tendo sido tomada a deliberação do teor seguinte: -------------------------------------“Aprovada com nove votos a favor (PSD e Independentes) e três abstenções
(dois do CDS e um da Coligação /Mudança)”. --------------------------------------------Ponto 3 – Aprovação do Mapa de Pessoal para dois mil e quinze. ------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o Mapa de Pessoal
para dois mil e quinze, o qual se encontra apenso a esta ata, foi tomada a
deliberação do teor seguinte: -----------------------------------------------------------------“Aprovada com onze votos a favor (PSD, CDS e Independentes) e uma
abstenção (do Coligação / Mudança)”. -----------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos dois e três
da Ordem do Dia fossem aprovados em minuta, tendo os mesmos sido
aprovados por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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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