ATA NÚMERO VINTE E OITO

-------- Aos vinte e sete dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezasseis, 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: Apreciação e votação do Regulamento do Programa Mais Formação para o ano
de 2016; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: 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, fez-se a chamada, verificando-se a presença dos vogais: Pelo PSD, José Ilídio Pestana, Luís
Gabriel Sousa Teles, Idalina Maria Pestana Jardim, Aurélio Timóteo Barreto e Maria Helena Gomes
Abreu. Pelo CDS, Andreia Gonçalves Rocha. Pelo PS, Arlindo Fernandes Silva e Cláudia
Alexandra Andrade; Pelo CDU José Luís Pestana Sousa e o Independente José Davide Abreu
Oliveira. Estiveram ausentes, pelo CDS, Ricardo Bruno Gonçalves e o Independente João Eurico
Santos Rodrigues Castanha. Compareceram ainda a esta sessão os seguintes membros do executivo
da Junta de Freguesia, nomeadamente: Celso Bettencourt, Ana Afonso, Agostinho Henriques, com a
exceção de Jorge Filipe Freitas e Osvaldo Pereira.-------------------------------------------------------------------- No ponto um, procedeu-se à votação da ata da reunião anterior, por maioria, não tomando
parte na votação a vogal do PSD Helena Abreu e o vogal da CDU, por terem faltado à reunião
anterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dando continuidade à reunião, fez-se a apreciação e votação do Regulamento do Programa
Mais Formação, que foi aprovado por unanimidade, tendo sido igualmente validado em minuta,
também por unanimidade. De referir ainda que, segundo o senhor presidente, foram reduzidos os
dois períodos do programa, de modo a ser possível um melhor acompanhamento dos jovens.
Quando questionado pela vogal Cláudia Andrade sobre o número de jovens abrangidos e respectivas
idades, o senhor presidente esclareceu que serão quinze em cada período com idades até aos vinte e
cinco anos. Acrescentou este, ainda, que a remuneração será de cento e cinquenta euros por jovem e
que os mesmos serão distribuídos por diversas instituições da freguesia. Ainda sobre este assunto, a
vogal Cláudia questionou, no âmbito da alínea d, do artigo nono do já referido Regulamento, quais
as orientações determinadas, sugerindo que as mesmas fossem anexadas ao documento. O

presidente da Junta referiu que as orientações se prendiam com a assiduidade, pontualidade, zelo e
profissionalismo no desempenho de funções.-------------------------------------------------------------------

-------- Por fim, a senhora presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao senhor
presidente da Junta de Freguesia para a prestação das informações sobre as atividades desenvolvidas
pela junta de freguesia desde a última reunião, assim:---------------------------------------------------------------- Na área Social e Cultural, o enfoque foi para a preparação da Festa Gastronómica do Peixe
Espada Preto, nomeadamente com a aposta numa divulgação extraordinária em toda a ilha através
dos meios de comunicação social, redes sociais, distribuição de flyers e afixação de cartazes. Aqui
foi referido o alargamento dos restaurantes participantes neste certame, de quatro para seis, pese
embora tenha havido uma grande procura por parte dos empresários da restauração a que, em termos
logísticos não foi possível atender. O senhor presidente do executivo comunicou que neste ano iriam
fazer uma homenagem, associada a uma exposição de todas as embarcações e respectivas
tripulações da freguesia, bem como uma especial homenagem aos homens da embarcação
naufragada recentemente.------------------------------------------------------------------------------------------------- Aqui a vogal Andreia do CDS felicitou as instituições e Câmara de Lobos pelas excelentes
decorações espalhadas por toda a baixa de Câmara de Lobos, ao que o senhor presidente juntou um
agradecimento especial a todas as direcções e colaboradores das diferentes instituições de Câmara
de Lobos pelo trabalho até então desenvolvido e pelo que ainda farão no âmbito da Festa do Peixe
Espada Preto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O habitual Torneio de Cassino, a entrega de trofeus às equipas vencedoras e a respectiva
aquisição de baralhos de cartas personalizados foi o culminar de mais uma comemoração do
primeiro de maio, Dia do Trabalhador, inserido no Plano de Atividades da Junta de Freguesia.--------------- Também a promoção e receção das inscrições para a participação no concurso de vozes –
Revelações de Verão 2016, demonstrou ser mais uma aposta ganha por este executivo, dada à
grande adesão demonstrada até então.---------------------------------------------------------------------------------- Por fim, o senhor presidente anunciou a reabertura anual do Complexo Balnear das Salinas,
reiterando que terá este executivo, à semelhança do ano transato, a responsabilidade da sua gestão e
manutenção durante a época balnear.----------------------------------------------------------------------------------- Na área da Educação e Formação o destaque foi para as inscrições e início do Programa
+Formação 2016 já mencionado anteriormente, bem como para a promoção e divulgação das
inscrições para a formação em Voluntariado Local, uma parceria com a Proteção Civil.----------------------- Sendo a área das obras, uma das mais importantes para as populações, este executivo tem
continuado o seu trabalho de proximidade com os fregueses no sentido de lhes proporcionar

melhorias no seu quotidiano, assim, e na senda do que tem sido realizado desde outubro de dois mil
e treze, procedeu-se à colocação de varandins na Azinhaga do Ribeiro Real, à recuperação e

melhoramentos na Vereda da Levada ao Pico do Rancho, bem como à colocação de varandins na
Vereda do Rancho à Areia.----------------------------------------------------------------------------------------------- Neste espaço, aberto ao debate, o vogal Arlindo Silva informou a assembleia de uma situação
de “abuso territorial” no Caminho das Preces, que documentou com fotos, por parte de um freguês.
Reportou ainda a necessidade de uma escadaria na vereda do Serrado e de uma de acesso ao Lagar
da Giesta. Comunicou ainda, este vogal, a necessidade de melhorar a iluminação existente na
Travessa da Caldeira, ao que o senhor presidente informou ter já articulado com o engenheiro da
Câmara Municipal, responsável por essa área, nesse sentido.------------------------------------------------------- Também a vogal Andreia Rocha, pelo CDS, referiu que uma parte da cantaria do mercado
estava em mau estado, ao que o vogal do PSD Ilídio referiu que o senhor engenheiro Luís da
Direção Regional de Pescas comunicou que ali iria haver uma intervenção, brevemente.---------------------- 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 e por mim que a secretariei. -----------------------------------------------------

