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----------------------------ATA NÚMERO 01/2015--------------------------- 

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 

Câmara de Lobos, realizada a dezasseis de abril  de 2015. ------- 

Ao décimo sexto dia do mês de abril do ano dois mil e quinze, na Sede da 

Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, reuniu esta Assembleia, a 

fim de se realizar a primeira sessão ordinária do ano em curso. -------------------- 

Presenças: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pela Lista do PSD: ------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira, Presidente --------------------------------- 

Emanuel da Silva Gonçalves, 1.º Secretário ----------------------------------------------- 

Juan Óscar de Sousa Abreu, 2.º Secretário ------------------------------------------------ 

Ana Maria Abreu de Jesus ---------------------------------------------------------------------- 

José Martinho Nunes Pereira ----------------------------------------------------------

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: ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Isidoro Gonçalves Ramos ---------------------------------------------------------------- 

José da Silva Figueira ---------------------------------------------------------------------------- 

Julieta Pereira de Faria Gonçalves ----------------------------------------------------------- 

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 --------------------------------------------- 
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Ausências: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificou-se não estarem presentes os membros a seguir referidos.---------------- 

Pela Lista da Coligação / Mudança: António Ismael da Silva Freitas. ---------------  

Pela Lista do PSD: Francisco Alberto dos Reis Figueira, substituído por José 

Martinho Nunes Pereira, considerando-se justificada a sua falta. -------------------- 

Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou 

aberta a sessão, pelas dezanove horas. ---------------------------------------------------- 

--------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------- 

ATA DA SESSÃO ANTERIOR: --------------------------------------------- 

A ata da última Sessão Ordinária realizada em quatro de dezembro de dois mil 

e catorze 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 janeiro a abril do corrente ano. --------------------------------------------------------- 

Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de 

Freguesia entre o período de um de janeiro a dezasseis de abril de dois mil e 

quinze, o qual se encontra apenso à respetiva ata. -------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: --------------------------------------------  

O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, Independente, usou da 

palavra questionando se a “vereda” na Rua Francisco Figueira 

Ferraz, próximo ao restaurante Viola, é privada ou pública. 

Apontou também algumas necessidades existentes na Fajã das 

Galinhas nomeadamente na vereda do Curral Velho, como a 

manutenção e limpeza da mesma, a existência de um tanque sem 

proteção e necessitando de varandins; a existência de eucaliptos 

em propriedade privada junto à Estrada José Avelino Pinto, que 

estão em risco de queda, colocando em perigo as habitações e os 

transeuntes; a falta de luz em grande parte da Estrada desde a 
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última queda de eucaliptos e pedras. -------------------------------------  

A senhora Cláudia Patrícia Mendes Pita, CDS-PP, usou da palavra para 

referir o seguinte: solicitar ajuda de material para a senhora Maria 

Ângela, residente na Ladeira da Marinheira, proceder à instalação 

do saneamento básico na sua habitação; alertar que na rua João 

Augusto de Ornelas, nomeadamente à saída do parque de 

estacionamento ao lado do Banco Totta, falta um sinal de trânsito; 

sugerir a colocação de uma lomba ao lado da Escola Secundária 

do Estreito de Câmara de Lobos, igual à que está junto ao Centro 

de Saúde. ----------------------------------------------------------------------- 

A senhora Julieta Pereira de Faria Gonçalves, Independente, usou da 

palavra para pedir a intervenção do presidente da Junta de 

Freguesia, para que seja feita uma saída na Via Rápida para o 

Estreito no fundo da Vargem, e lembrar que ainda não foi colocado 

o varandim junto ao ribeiro do Caminho do Ribeiro Real.  -------------  

O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS-PP, usou da palavra 

mencionado que deu uma volta pela freguesia e verif icou que tem 

levadas que requerem limpeza, nomeadamente na Estrada Nova do 

Castelejo e no “canto de dentro do chão do Covão”, e a Estrada do 

Brasileiro tem o pavimento em mau estado necessitando de 

manutenção. Sobre a obra de proteção que está a ser feita abaixo 

do Poço do João Carlos no Covão, perguntou se a mesma é da 

responsabil idade da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia. 

Aproveitou também para agradecer a colocação da grelha na 

Estrada José Ângelo Pestana de Barros, para o desvio de água. --- 

O senhor presidente usou da palavra para responder às questões 

colocadas pelos intervenientes. Quanto aos problemas 

apresentados pelo senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, 

respondeu que a “vereda” na Estrada Francisco Figueira Ferraz 
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não é pública. No que se refere à situação da Fajã das Galinhas, 

irá proceder à l impeza e reparação da vereda e verif icar a 

possibil idade da colocação de varandins. Sobre os eucaliptos, 

referiu que os terrenos onde se encontram são propriedade privada 

e que a Câmara Municipal já está a par da situação. Sobre a falta 

de luz na Estrada José Avelino Pinto, irá verif icar junto da 

Empresa de Eletr icidade da Madeira. ------------------------------------- 

Relat ivamente às questões deixadas pela senhora Cláudia Patrícia 

Mendes Pita, referiu que irá verif icar a situação da senhora Maria 

Ângela, e sobre o sinal de trânsito e a colocação de lombas irá 

falar na Câmara Municipal para verif icarem a possibil idade de 

colocação dos mesmos. ------------------------------------------------------ 

Às questões colocadas pela senhora Julieta Pereira de Faria Gonçalves, 

respondeu que sobre a possibi l idade de um acesso do fundo da 

Vargem à Via Rápida, também concorda e que já falou com o 

Vereador Arquiteto Bruno; e relativamente ao varandim junto ao 

ribeiro do Caminho do Ribeiro Real, disse que a Câmara municipal 

irá proceder à sua colocação. ---------------------------------------------- 

Por f im, sobre as questões colocadas pelo senhor José Lídio 

Figueira Aguiar, informou que irá proceder à l impeza das levadas e 

que sobre o mau estado da Estrada do Brasi leiro, irá informar a 

Câmara Municipal.  Sobre a obra de proteção que está a ser feita 

abaixo do Poço do João Carlos no Covão, informou que a mesma é 

da responsabil idade da Câmara Municipal. ------------------------------ 

Ponto 3 - Apreciação e votação do Voto de Louvor ao Grupo Desportivo 

do Estreito ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dado a conhecer aos presentes, a proposta apresentada pela Junta de 

Freguesia para atribuição ao Grupo Desportivo do Estreito de um voto de 

Louvor, pela conquista do Campeonato Regional Absoluto de Inverno na 
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modalidade de atletismo. ------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente a Presidente da Assembleia colocou este ponto a votação, 

sendo aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

Ponto 4 - Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas 

do ano de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor 

seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Aprovado por maioria com nove votos a favor do PSD e Independentes, duas 

abstenções, do CDS-PP, e um voto contra  da Coligação/Mudança”. -------------- 

Ponto 5 - Apreciação e votação do inventário dos bens que constituem o 

património desta freguesia. ------------------------------------------------------------------ 

Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor 

seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Aprovado por maioria com dez votos a favor do PSD, dos Independentes e da 

Coligação/Mudança, e duas abstenções do CDS-PP. ---------------------------------- 

Ponto 6 - Aprovação da proposta de revisão orçamental. ------------------------- 

Após análise e discussão do referido ponto, foi tomada a deliberação do teor 

seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Aprovado por maioria com dez votos a favor do PSD, dos Independentes e da 

Coligação/Mudança, e duas abstenções do CDS-PP. ---------------------------------- 

A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos três, 

quatro, cinco e seis, da Ordem do Dia fossem aprovados em minuta, tendo os 

mesmos sido aprovados por unanimidade. ------------------------------------------------- 

------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas vinte horas e trinta minutos. De 

tudo para constar se lavrou a presente ata que após lida e aprovada irá ser 

devidamente assinada. -------------------------------------------------------------------------- 
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

___________________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

 

SEGUNDO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

 


