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Aos dezasseis dias do mês de Setembro de dois mil e dezassete pelas 20 horas, reuniu nesta 

sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião ordinária: -----------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compareceram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Luís Santos Ventura; Luzia Alexandra Casimiro Marques; Carlos Manuel Marciano de 

Jesus; Rui Miguel Machado Roque; Maria da Trindade Correia Pedro, José Isabel Almeida, 

Rafael dos Santos Almeida, José do Coito Mendes.----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Faltou: João Manuel dos Santos Franco. ----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esteve também presente o Executivo constituído pela Presidente, Maria João dos Santos 

Ribeiro Querido, o secretário Manuel José Lourenço Tomás e o Tesoureiro António Henrique 

Colaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORA DE ABERTURA: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas vinte horas o Presidente da Assembleia de Freguesia José Luís Santos Ventura deu início 

aos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Leitura e votação da ata nº 2/2017. Colocada a votação a ata foi aprovada por maioria dos 

votos e com a abstenção de Trindade Pedro e Rafael Santos. --------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luzia Marques alerta para o lixo existente no largo de Santana junto aos ecopontos.--------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rafael Santos dá conta da necessidade de intervenção na rua dos Moinhos, Cruzes, quer a 

nível de alcatroamento quer a nível de limpeza e corte de caneiras e silval. O Executivo 

informou que a intervenção na referida rua, bem como em outros locais da freguesia está já 

adjudicada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Trindade Pedro pediu ao Executivo para analisar a situação da Rua da Fonte quanto à 

necessidade de sinalização e a informação da inclinação com que os veículos se deparam. De 

acordo com o Executivo a questão já está na Câmara para resolução. Trindade Pedro 

questionou ainda qual o ponto de situação das obras na estrada que liga Santana às Cruzes. 

Sobre este assunto o Executivo da Junta informou que a obra se encontra adjudicada e a 

previsão de início para 19 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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José Mendes alerta para a necessidade de intervenção do roça caniços em Santana, sobretudo 

junto ao depósito de água, bem como a necessidade de troca de espelho na estrada no 

Ferreiro. O Executivo tomou nota dos casos.------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1º PONTO: INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA JUNTA DE 

FREGUESIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À data de 15 de Setembro de 2016 o saldo para a gerência seguinte de 20.921,09€. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º PONTO: OBRAS E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE. ------------------------------------------

-O Executivo dá a conhecer à Assembleia as obras e actividades do terceiro trimestre.------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º PONTO: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE. ------------------------------------------------------------- 

O secretário da Junta usou da palavra para elencar as obras e actividades levadas a cabo pelo 

Executivo nos últimos 3 mandatos. ------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, Trindade Pedro, Rafael Santos e José Almeida usaram da palavra para deixar um 

agradecimento ao Executivo pelo trabalho realizado ao longo do último mandato. ----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas e trinta minutos o Presidente da 

Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata. Esta ata foi 

aprovada em minuta para poder ter execução imediata. --------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE - 

PRIMEIRO SECRETÁRIO - 

SEGUNDO SECRETÁRIO - 

 


