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 04/2013----------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a seis de dezembro de dois mil e
treze.--------------------------------------------------------------------------------Ao sexto dia de dezembro de dois mil e treze, na Sede desta Autarquia, reuniu a
Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a quarta sessão ordinária do ano de
dois mil e treze, estando presentes os seguintes membros municipais: ---------------Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira ----------------------------------------------PSD
Emanuel da Silva Gonçalves -----------------------------------------------------------------PSD
Juan Óscar de Sousa Abreu ------------------------------------------------------------------PSD
Ana Maria Abreu de Jesus -------------------------------------------------------------------PSD
Francisco Alberto dos Reis Figueira --------------------------------------------------------PSD
Fátima Paulina Pita Henriques --------------------------------------------------------------PPD
José Isidoro Gonçalves Ramos --------------------------------------------------------------MPT
José da Silva Figueira ------------------------------------------------------------------------ MPT
Julieta Pereira de Faria Gonçalves -------------------------------------------------------- MPT
Aurélio Celestino de Jesus ----------------------------------------------Coligação / Mudança
Manuel Elmino da Silva Figueira ------------------------------------- Coligação / Mudança
José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------CDS-PP
Amílcar Henriques Figueira --------------------------------------------------------------CDS-PP
Gabriel da Silva Pereira, Presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara
de Lobos. -----------------------------------------------------------------------------------------------José Rui Abreu Pita, Secretário da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Graça da Conceição Figueira de Barros, Tesoureira da Junta de Freguesia do
Estreito de Câmara de Lobos. ---------------------------------------------------------------------Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Vogal da Junta de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos. ------------------------------------------------------------------------------------Alexandre Emanuel Marques Figueira, 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 dezanove horas. -------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DI A-------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ----------------------------------------------O Senhor José Isidoro Gonçalves, MPT, usou da palavra para
informar que deverá ser coberta a Levada do Norte nas zonas da
Travessa da Marinheira e do Cabo Podão, pelo fato de já ter caído
algumas pessoas, e caso a JF ceda o material, a população ajuda
com a mão-de-obra. Referiu que no Caminho do Ernesto as águas
residuais escorrem pela levada que dá para o ribeiro, pelo que deverá
ser

canalizado

para

rede

de

esgotos.

Também

solicitou

o

prolongamento do corrimão na Vereda dos Canários. Referiu que a JF
construiu uma vereda no Cabo Podão a qual não tem iluminação
pública e necessita de limpeza. Questionou o Senhor Presidente da
Junta de quantos trabalhadores tem para proceder à limpeza e
manutenção de Veredas, e que também deve solicitar uma carrinha à
Câmara Municipal para os serviços da Junta. ------------------------------Questionou sobre os caminhos agrícolas da Figueira do Lameiro, bem
como do Covão para a Junqueira, pedindo a sua intervenção junto da
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais. Finalizou a
sua intervenção sugerindo que o muro do cemitério ao lado do Centro
Cívico, deveria ser aumentado em relação à sua altura para impedir a
entrada de indivíduos que possam vandalizar este local. ---------------O

Senhor

agradecer

Amílcar
ao

Sr.

Henriques,
Presidente

CDS-PP
pelo

usou

apoio

da

dedicado

palavra

para

aquando

o

falecimento da sua mãe.--------------------------------------------------------O Senhor Lídio Aguiar, CDS-PP, usou da palavra para solicitar o
desvio das águas da chuva que passam pelo caminho do Covão no
cruzamento dos Lavadouros, podendo esta água ser aproveitada para
a agricultura e o enchimento de poços. Também referiu que no
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mesmo cruzamento deverá ser colocada uma sinalização para alertar
os piões devido à velocidade excessiva dos condutores que por ali
passam, podendo provocar graves atropelamentos. Sugeriu ainda que
fosse colocada placa de indicação no cruzamento do Garachico com a
designação de “Centro do Garachico”, visto que não existe qualquer
indicação no local. Mais informou que no Largo da Fajã das Galinhas
existe uma abertura de escoamento das águas que foi danificado
devido ao temporal passado, que deverá ser coberto com uma grelha.
Questionou sobre o apoio de raticidas. -----------------------------------A Senhora Julieta Gonçalves, MPT, usou da palavra para solicitar um
corrimão ou a construção de uns degraus na Levada dos Moinhos, no
Sítio da Vargem a fim de melhorar o acesso dos moradores que
utilizam aquela via. --------------------------------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para responder às questões
anteriores colocadas pelos membros da Assembleia. Quanto às que
foram colocadas pelo Sr. José do MPT, respondeu que relativamente
à tapagem da levada do norte, passaria no local a fim de verificar a
situação;

sobre

os

esgotos

no

Caminho

do

Ernesto,

disse

ter

conhecimento da situação e que irá comunicar à Câmara Municipal e
à Empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM); sobre a colocação
de varandim na Vereda dos Canários, informou que passaria pelo
local a fim de verificar a situação. No que diz respeito à iluminação
na Vereda do Cabo Podão, informou ter conhecimento que um
morador da zona já tinha efetuado um pedido a Câmara, mas no
entanto estaria atento à situação. O presidente também informou que
a junta dispõe de três trabalhadores na limpeza de veredas e que já
tinha efetuado um pedido para mais três para pequenas obras. No
que diz respeito às estradas o Presidente informou que a Estrada
Agrícola da Quinta de Santo António à Figueira do Lameiro, já tinha
sido adjudicada e que estavam previstas outras construções como
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sejam o Caminho Agrícola do Pico do Covão e um outro para o Pomar
do Meio. Em relação ao Caminho da Junqueira disse já ter alertado
numa reunião mantida com a Câmara, sobre a necessidade da
abertura do mesmo. Em relação ao cemitério disse que a Câmara
Municipal já efetuou um levantamento a cerca das necessidades
deste local.-------------------------------------------------------------------------Quanto às questões levantadas pelo Sr. Lídio Aguiar do CDS-PP, em
relação ao desvio das águas pluviais no Caminho do Covão, informou
que irá estabelecer contatos com a Câmara para que seja encontrada
uma solução. Sobre a sinalização na Vereda dos Lavadouros informou
que irá comunicar à Câmara para que seja analisada pelos técnicos
da Autarquia, uma solução para o local. Em relação à grelha na Fajã
da Galinhas informou que irá proceder à sua recolocação. -------------No que diz respeito ao pedido efetuado pela Sra. Julieta do MPT,
informou já ter conhecimento da situação e que estava a analisar a
mesma. ----------------------------------------------------------------------------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 no período de
outubro a dezembro do corrente ano.-----------------------------------------------------------Ponto 2 – Aprovação das Opções do Plano e da proposta de Orçamento para
2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a apresentação do orçamento da JF para o ano 2014, passou-se à discussão
do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Figueira, MPT, usou da palavra para referir que com
estas verbas a JF tem muita dificuldade preparar um orçamento. No
entanto disse haver algumas verbas ou rubricas que lhe deixavam
algumas dúvidas. Questionou sobre os quatro mil e cem euros para
limpeza e higiene e os quatro mil euros para conservação. Falou
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também sobre a quantia dos quatro mil euros das comunicações já
mencionados no ano passado. Quanto à quantia de três mil euros
para reconstrução e ajudas às famílias, considerou insuficiente
atendendo a conjuntura atual. O senhor Lídio Aguiar do CDS-PP,
usou da palavra para comparar o orçamento do ano passado com o
orçamento deste ano, considerando ser melhor do que os anos
anteriores, dado o aumento de verbas vindas da Câmara Municipal.
Mencionando ainda que os elementos do CDS-PP serão rigorosos no
trabalho que vai ser feito, visto que o orçamento melhorou, logo se
melhorou quem deverá beneficiar é a população do Estreito.-----------Após análise e discussão dos referidos pontos, foi tomada as deliberações do teor
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------Opções do Plano e proposta de Orçamento para 2014 --------------------------------“Aprovado por maioria com 6 votos favoráveis do PSD, 7 abstenções sendo 3
votos do MPT, 2 votos da Coligação pela Mudança e 2 votos do CDS-PP. ----------Ponto 3 – Aprovação do Mapa de Pessoal para 2014 ----------------------------------Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada as deliberações do teor
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------Mapa de Pessoal para 2014 -------------------------------------------------------------------“Aprovado por unanimidade com os votos favoráveis de todas as bancadas”. ------A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos dois e três, da
Ordem do Dia fossem aprovados em minuta, tendo sido aprovado 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 trinta minutos. De tudo
para constar se lavrou a presente ata que após lida e aprovada irá ser
devidamente assinada. -------------------------------------------------------------------------------
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

___________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO

___________________________________
SEGUNDO SECRETÁRIO

___________________________________

6

