FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

------------------------------------- ATA NÚMERO 04/2016 ----------------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos, realizada a doze de dezembro de dois mil e dezasseis. ----------------Ao décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis,
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, Primeiro Secretário --------------------------------------Juan Óscar de Sousa Abreu, Segundo Secretário --------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus ---------------------------------------------------------------------Francisco Alberto dos Reis Figueira ---------------------------------------------------------Fátima Paulina Pita Henriques ----------------------------------------------------------------Independentes: ----------------------------------------------------------------------------------João de Olim Júnior -----------------------------------------------------------------------------José da Silva Figueira ---------------------------------------------------------------------------Julieta Pereira de Faria Gonçalves ----------------------------------------------------------Pela Lista da Coligação / Mudança -------------------------------------------------------Maria Zélia da Silva Santos --------------------------------------------------------------------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
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Alexandre Emanuel Marques Figueira, Vogal --------------------------------------------Ausência Injustificada: ---------------------------------------------------------------------Nuno Alexandre Fernandes de Jesus, Mudança-----------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou
aberta a sessão, pelas dezanove horas e cinco minutos. -------------------------------------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------INTERVENÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------O senhor Marcelino e o senhor José Manuel compareceram nesta sessão
ordinária para solicitar ao senhor presidente da junta uma intervenção célere na
repavimentação Rampa dos Barreiros. No Caminho Velho da Marinheira foi
feita a repavimentação por parte do município, no entanto, foram retirados os
degraus que ajudavam os residentes na circulação. Será necessário também a
colocação de varandim neste percurso. No sítio do Pomar de Meio (junto à
antiga escola) foi também feita a repavimentação, no entanto, é necessária a
recolocação da linha amarela para que a circulação seja mais eficiente. ---------O senhor presidente da junta de freguesia tomou a palavra para responder que
irá analisar as solicitações e apresentar à Câmara Municipal de Câmara de
Lobos, entidade competente pelas respetivas intervenções. -------------------------O senhor Marcelino tomou a palavra e referiu também que foi colocado um
varandim no Caminho Velho da Marinheira, no entanto, falta um pedaço junto à
Venda do Aiaia. Também falta um pouco de varanda na Fajã das Galinhas. ----O senhor presidente respondeu que está a ser colocado varandim no Caminho
Velho da Marinheira, desde as proximidades do Caminho da Fonte Bexiga.
Relativamente à Fajã das Galinhas, foi feita uma intervenção geral nesse sítio,
incluindo a colocação de varandins nas zonas em necessidade. -------------------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, usou da palavra para aferir sobre a
possibilidade da Junta de Freguesia sugerir à empresa que recolhe os lixos que
procedessem nesta época natalícia a uma recolha especial de grande escala,
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informando os residentes sobre o dia e hora, de forma a não se acumularem
resíduos de grandes dimensões na via pública. -----------------------------------------O senhor presidente tomou a palavra e respondeu que poderá ser feita essa
sugestão à empresa, principalmente nesta época. No entanto, é de reconhecer
que tanto a empresa como a Câmara Municipal têm divulgado os contatos para
que as pessoas possam reclamar o levantamento. Além disso, a empresa tem
manifestado grande disponibilidade para fazer a recolha de forma gratuita. ---------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------ATA DA SESSÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada ao vigésimo nono dia do mês de
setembro do ano dois mil e dezasseis foi 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
outubro a dezembro do corrente ano. ---------------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de
Freguesia entre o período de trinta de setembro a doze de dezembro do ano
dois mil e dezasseis, o qual se encontra apenso à respetiva ata. -------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ------------------------------------------------------------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, usou da palavra para realçar que
estamos a entrar no último ano deste mandato e que nos últimos anos houve
sempre um aumento da despesa corrente sempre em paralelo com o aumento
da receita. Há a necessidade de conter nas despesas correntes. ------------------No que diz respeito às promessas feitas pelo PSD para a freguesia: as
questões de ordem social têm sido mais controladas e geridas; relativamente
ao turismo, que é uma questão sempre falada, as propostas de quem governa
ficaram muito aquém das espectativas. ----------------------------------------------------Na Assembleia Municipal do dia vinte e um de novembro de dois mil e
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dezasseis, foi aprovada uma ajuda para as crianças da Freguesia do Curral
das Freiras assistirem ao circo nesta época natalícia. Questiona a razão pela
qual esta Junta de Freguesia não disponibilizou essa ajuda para as pessoas da
freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para responder que esta Junta de
Freguesia tem feito pressão e trabalhado sobre a questão do turismo no
Estreito de Câmara de Lobos. Uma das situações foi a possibilidade de
implantar do museu da vinha e do vinho na Adega Jesus Maria José, Freguesia
de Câmara de Lobos. Foi feita pressão para que o museu fosse introduzido no
centro da Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, sendo conseguido tal
feito. Será implantado na Rua do Passal, em frente do Centro Cívico. Além
disso, estão a ser trabalhados os roteiros pedonais da freguesia. Também
estão a ser trabalhados roteiros do vinho, em que a Junta de Freguesia é
parceira nesse projeto. --------------------------------------------------------------------------A senhora Julieta Pereira de Faria Gonçalves, Independentes, usou da palavra
para solicitar apoio monetário para a secção de hóquei em patins do Grupo
Desportivo do Estreito de Câmara de Lobos para que possam deslocar-se a
Paços de Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para demonstrar disponibilidade para
apoiar as instituições da freguesia, principalmente quando nos representam no
exterior. No entanto, a solicitação de apoio terá de ser feita pela instituição. ----Ponto 3 – Aprovação das Opções do Plano e da proposta de Orçamento
para 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes as Opções do Plano e
da proposta de Orçamento para dois mil e dezassete foi tomada a deliberação
do teor seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------“Aprovada com oito votos a favor (PSD e Independentes) e quatro abstenções
(Coligação / Mudança, CDS, Independentes) ”. ------------------------------------------4
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Ponto 4 – Aprovação do Mapa de Pessoal para 2017. -----------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o Mapa de Pessoal
para dois mil e dezassete foi tomada a deliberação do teor seguinte: -------------“Aprovada por unanimidade”. ----------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos três e
quatro 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 dezanove horas e trinta 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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