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 02/2016--------------------------Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, realizada a trinta de junho de dois mil e
dezasseis.----------------------------------------------------------------------Ao trigésimo dia do mês de junho 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 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 ---------------------------------------------------------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: ----------------------------------------------------------------------------------Julieta Pereira de Faria Gonçalves ----------------------------------------------------------João de Olim Júnior -----------------------------------------------------------------------------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 --------------------------------------------Ausências injustificadas: --------------------------------------------------------------------1

Sandra Maria Andrade, pela Lista da Coligação/Mudança ----------------------------Ausências justificadas: -----------------------------------------------------------------------José da Silva Figueira, Independentes -----------------------------------------------------Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou
aberta a sessão, pelas dezanove horas. -----------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DI A---------------ATA DA SESSÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------A ata da última Sessão Ordinária realizada ao vigésimo primeiro dia do mês de
abril do ano dois mil e dezasseis foi submetida a votação, sendo aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------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 atividade exercida pela Junta de
Freguesia entre o período de vinte e dois de abril a trinta de junho 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
salientar a necessidade de arranjo da levada no final da Rua
Alferes Manuel Joaquim Lopes. -------------------------------------------O senhor presidente usou da palavra para responder à solicitação
deixada pelo senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS: irá proceder
à verificação e informar a Câmara Municipal para proceder aos
respetivos arranjos, uma vez que é da sua competência. ------------Ponto 3 – Aprovação da segunda revisão orçamental para o ano de dois
mil e dezasseis. ---------------------------------------------------------------------------------Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes a quarta modificação
do orçamento do ano de dois mil e dezasseis - segunda revisão dos
orçamentos da receita, da despesa e do plano - foi tomada a deliberação do
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teor seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------“Aprovada por unanimidade”. -----------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos 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 dezanove horas e cinquenta e
seis 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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