ATA NÚMERO TRINTA E TRÊS
--------Aos catorze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete, pelas dezanove
horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, em sessão
ordinária, na sede da Junta de Freguesia, à Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira, Edifício
Casa da Cultura, cidade de Câmara de Lobos, a fim de tratar dos seguintes pontos: ------------------------Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior; --------------------------------------------------------Ponto dois: Informações a prestar pelo senhor presidente da Junta de Freguesia; -----------------Aberta a sessão pela senhora presidente da Assembleia de Freguesia, Maria Sónia de
Freitas Brazão, verificaram-se as faltas dos vogais João Eurico Santos Rodrigues Castanha,
Independente. Pelo CDS Ricardo Bruno Gonçalves Brito. Pelo PSD esteve também ausente
Aurélio Timóteo Silva Barreto. Posto isto, estiveram presentes: Pelo PSD José Ilídio Pestana,
Luís Gabriel de Sousa Teles, Maria Helena Gomes Abreu e Idalina Maria Pestana Jardim. Pela
CDU contou-se com a presença de Luís Pestana Sousa. Já pelo PS, Arlindo Fernandes Silva e
Cláudia Alexandra Rodrigues Andrade também participaram na reunião. Andreia Gonçalves
Rocha do CDS e ainda o Independente José Davide Abreu Oliveira marcaram também presença
nesta assembleia. Compareceram ainda a esta sessão os seguintes membros do executivo da
Junta de Freguesia, nomeadamente, Celso Bettencourt, Agostinho Henriques, à exceção de Ana
Afonso, Osvaldo Pereira e Jorge Filipe Freitas. ------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia, a senhora presidente da Assembleia de Freguesia
agradeceu a forma democrática, participativa e cordial com que decorreram as reuniões da
assembleia de freguesia ao longo dos últimos quatro anos, pautando-se por intervenções
construtivas em prol da nossa freguesia.---------------------------------------------------------------------------A presidente da mesa iniciou a apreciação e votação dos assuntos constantes da ordem do
dia, pela sequência prevista na respetiva convocatória.----------------------------------------------------------No ponto um, procedeu-se então à votação da ata da reunião anterior, que atendendo a que
a ata em referência foi previamente enviada a todos os membros da Assembleia de Freguesia,
dispensou-se a sua leitura, tendo sido aprovada por maioria, verificando-se a abstenção da vogal
do CDS Andreia Gonçalves que se absteve por não ter estado presente na reunião anterior. --------------Por fim, o senhor presidente da Junta de Freguesia prestou as seguintes informações: ------------Na área Social e Cultural, destacou a realização da XXV Edição da Festa Gastronómica
do Peixe Espada Preto. Referiu também o concurso Revelações de Verão, realizado no mesmo
certame. O senhor presidente referiu também a aprovação da candidatura às ajudas técnicas para
o programa “Mais Laços”, mormente a comparticipação de cerca de dez mil euros para a
aquisição de camas articuladas e outros equipamentos aos fregueses mais carenciados. Para

finalizar esta área, foi ainda referida a já habitual oferta de cerca de setecentos e cinquenta kits
escolares e o início do Programa Mais Formação de dois mil e dezassete, o segundo grupo.-----------Na área das Obras, realce para o final dos trabalhos de reparação da Travessa das
Encruzilhadas, recuperação e melhoramentos da Travessa do Salão Ideal, bem como na Travessa
da Bica. Procedeu-se também a reparações na Travessa do Pastel e ao início dos trabalhos de
recuperação e melhoramento na Travessa da Nogueira e dos trabalhos de requalificação na
Vereda Calçada da Caldeira. ----------------------------------------------------------------------------------------Para terminar a sua intervenção nesta última sessão da Assembleia de Freguesia, o senhor
presidente da Junta de Freguesia enalteceu também a partilha de ideias, levando sempre a um
bom entendimento o que permitiu a que os trabalhos corressem dentro da normalidade.----------------Nada mais havendo a tratar, a presidente da mesa Sónia Brazão declarou por encerrada a
sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos
legais.

