ATA NÚMERO VINTE E SEIS
---------Aos dez dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas,
reuniram a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, em sessão extraordinária, 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 único: Aprovação da Proposta de Revisão número um ao Orçamento da Receita e da
Despesa do ano de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão pela senhora presidente da assembleia de freguesia, Maria Sónia de Freitas
Brazão, fez-se a chamada, verificando-se a presença dos vogais: Pelo PSD, José Ilídio Pestana,
Maria Helena Gomes Abreu, Idalina Maria Pestana Jardim, e Aurélio Timóteo Barreto. Pelo CDS,
Andreia Gonçalves Rocha e Ricardo Bruno Gonçalves. Pelo PS, Arlindo Fernandes Silva e Cláudia
Alexandra Andrade; Pela CDU José Luís Pestana Sousa, que chegou após o ponto um da ordem de
trabalhos e o independente José Davide Abreu Oliveira. Compareceram ainda a esta sessão o elenco
do executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente: Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Ana Afonso,
Osvaldo Pereira e Agostinho Henriques. Esteve ausente nesta reunião o vogal Luís Gabriel Sousa
Teles, João Eurico Santos Rodrigues Castanha e José Davide Abreu Oliveira.---------------------------Posto isto, a senhora presidente solicitou ao vogal Ilídio Pestana que se dirigisse à mesa de modo a
substituir o segundo secretário Luís Gabriel Teles.--------------------------------------------------------------------Tomando a palavra, o senhor presidente da junta explicou à assembleia que o prepósito desta
revisão prende-se com o facto de ter sido efectuado a transferência de verba para pagamento do
vencimento da trabalhadora indicada pelo Instituto de Emprego da Madeira, afeta ao pólo de
emprego existente na junta de freguesia.--------------------------------------------------------------------------------Colocada a votação, foi esta proposta aceite por unanimidade, lida e aprovada em minuta.------------Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente da Mesa declarou por encerrada a sessão,
da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos legais pela
senhora presidente da mesa, por mim que a secretariei.-------------------------------------------------------

