FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

------------------------------------- ATA NÚMERO 03/2018 ----------------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de
Lobos, realizada a vinte e um de junho de dois mil e dezoito. ------------------Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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: ------------------------------------------------------------------------------José Gouveia Abreu, Presidente -------------------------------------------------------------Emanuel da Silva Gonçalves, Primeiro Secretário --------------------------------------Leandra Maria Abreu Mendes, Segundo Secretário ------------------------------------Juan Óscar de Sousa Abreu ------------------------------------------------------------------Ana Maria Abreu de Jesus ---------------------------------------------------------------------Francisco Alberto dos Reis Figueira ---------------------------------------------------------João de Olim Júnior -----------------------------------------------------------------------------João Martinho Nunes Pereira -----------------------------------------------------------------Natália Maria Vieira de Azevedo -------------------------------------------------------------Pela Lista do CDS: -----------------------------------------------------------------------------José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------------Yenny Rodrigues Vieira -------------------------------------------------------------------------Pela Lista do PS: --------------------------------------------------------------------------------Tito Abel de Jesus -------------------------------------------------------------------------------Membros da Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------Gabriel da Silva Pereira, Presidente --------------------------------------------------------José Rui Abreu Pita, Tesoureiro --------------------------------------------------------------Alexandre Emanuel Marques Figueira, Secretário --------------------------------------Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Vogal ---------------------------------------------Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira, Vogal --------------------------------------1
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Ausência justificada: --------------------------------------------------------------------------Pela Lista do PSD -------------------------------------------------------------------------------Maria Lúcia Costa. -------------------------------------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, o Senhor 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
ano de dois mil e dezoito, realizada ao décimo oitavo 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
abril a junho do corrente ano. --------------------------------------------------------------Foi dado a conhecer aos presentes a informação sobre as atividades e a
situação financeira da Junta de Freguesia entre o período de dezanove de abril
a vinte e um de junho de dois mil e dezoito, a qual se encontra apenso à
respetiva ata. --------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Apreciação e votação da Proposta n.º 6/2018 – CANDIDATURA
AO PRODERAM 2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 2014-2020 – PROJETO
“BANCO DE AJUDAS TÉCNICAS DA FREGUESIA DO ESTREITO DE
CÂMARA DE LOBOS”. ------------------------------------------------------------------------Foi dado a conhecer atempadamente a todos os presentes os documentos que
precedem o Projeto “Banco de Ajudas Técnicas da Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos”. ------------------------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: -----------------------------------------------------------O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, usou da palavra para referir que
considera importante o desenvolvimento deste tipo de projetos em prol da
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freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, sempre com equidade com as
demais Instituições que trabalham no terreno, trazendo para todos os
residentes mais e melhores condições de vida. ------------------------------------------Pela Junta de Freguesia foi presente a proposta n.º 6/2018, referente à
pretensão de candidatura à Submedida 19.2. – Apoio à realização de
operações no âmbito das Estratégias de Desenvolvimento Local, do Programa
de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM
2020), mais concretamente à Ação 19.2.2., alínea i) – Reforço dos Serviços
Básicos para Populações Ruais, subordinada ao tema do Projeto “Banco de
Ajudas Técnicas da Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos”. O senhor
presidente da Junta identificou e quantificou o investimento a ser efetuado, no
valor total da operação de 13.427,34€ (treze mil quatrocentos e vinte e sete
euros e trinta e quatro cêntimos), caso a candidatura seja aceite, sendo que a
parte de investimento respeitante à Junta será no valor aproximado de
2.685,47€ (dois mil seiscentos e oitenta e cinco euros e quarenta e sete
cêntimos), suportado através de fundos próprios, ou seja, única e
exclusivamente por receitas correntes da Junta de Freguesia. Após analisada,
o senhor Presidente da Mesa colocou esta proposta à votação, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------Ponto 4 – Apreciação e votação do Voto de Pesar, pelo falecimento de
João da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------Foi dado a conhecer a todos os presentes o Voto de Pesar pelo falecimento de
João da Silva, o qual se encontra apenso à respetiva ata. ----------------------------O senhor Presidente da Mesa colocou este ponto à votação, tendo sido tomada
a deliberação do teor seguinte: ---------------------------------------------------------------“Aprovado por unanimidade”. -----------------------------------------------------------------VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES EM MINUTA ---------------------------------------A Assembleia de Freguesia deliberou, por unanimidade, a aprovação das
3

FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

deliberações em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia
deu por encerrada a sessão, pelas dezanove horas e trinta e quatro 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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