Assembleia de Freguesia de Sobral de Monte Agraço
Minuta Nº 7/2015
MINUTA DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DESTA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015
Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e trinta e três minutos, nesta
vila de Sobral de Monte Agraço, edifício sede da Junta de Freguesia de Sobral de Monte Agraço, concelho
de Sobral de Monte Agraço, realizou-se a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Sobral de Monte
Agraço, estando presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: -----------------------------------Pela Coligação Democrática Unitária: Joaquim Fernando Gomes Jerónimo (Presidente), Lucília Maria
Bernardo da Silva (Segunda Secretária), José Manuel Geraldes Raposo e António Augusto Batista Bento
Pinto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Partido Socialista: Gisela Marisa Carvalho Rodrigues, Alexandre José Rosa Caroço e Susana Maria
Sousa de Oliveira Fortes.---------------------------------------------------------------------------------------------------Pela Coligação Juntos pelo Sobral: Pedro Miguel Mateus Saldanha (Primeiro Secretário) Joaquim António
Lopes Cipriano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presenças do Executivo da Junta de Freguesia: Teresa Maria Ferreira Pires Sepúlveda (presidente), Maria
Céu Castanhas Nunes Miranda (secretária) e José António Miranda Henriques (tesoureiro). --------------------Ordem de Trabalhos Constam os Seguintes Pontos: ---------------------------------------------------------------Ponto um – Aprovação da ata da sessão anterior; ----------------------------------------------------------------------Ponto dois - Discussão e votação da Prestação de Contas e Execução dos Planos do ano dois mil e catorze;--Ponto três – Apreciação do Inventário de dois mil e catorze;----------------------------------------------------------ABERTURA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Assembleia, depois de saudar os presentes, declarou aberta a sessão de Assembleia,
com início às vinte e uma hora e trinta e quatro minutos. -------------------------------------------------------------O Primeiro Secretário leu a Ordem de Trabalhos para a Assembleia.------------------------------------------------Foi questionado pelo Senhor Presidente da Mesa se alguém queria intervir antes da ordem de trabalhos e o
membro Alexandre José Rosa Caroço apresentou um documento denominado “Recomendação” sobre a
“Higiene Urbana” lendo o mesmo aos presentes, e, ao qual o Presidente da Mesa informou que seria
entregue ao Executivo da autarquia a fim de o encaminhar.-----------------------------------------------------------Inicio da Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a mesma foi posta à votação e aprovada por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: O Presidente da Mesa passou a palavra à Presidente da Junta que se dispôs a esclarecer qualquer
questão. O documento foi colocado a votação e aprovado por maioria com três abstenções por parte dos
membros do Partido Socialista.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Não foi presente qualquer questão sobre o documento em apreciação.--------------------------------A Presidente do Executivo informou quais os trabalhos realizados desde a última sessão, mencionando as
obras e atividades desenvolvidas. Foi mencionada a aproximação da realização de Prova de Atletismo no
sábado seguinte, bem como, a realização do Passeio Sénior e o Rastreio à população.----------------------------ABERTURA AO PÚBLICO: -------------------------------------------------------------------------------------------Presentes no público estavam: o Presidente e Vice-Presidente do Município de Sobral de Monte Agraço, e o
Presidente e a Tesoureira da Freguesia de Santo Quintino.------------------------------------------------------------O Presidente do Município relevou o empenho do Executivo para a Prova de Atletismo.------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA: ---------------------------------------------------------------------------------------Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta nos termos do número três do
artigo cinquenta e sete da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------1

ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente deu como encerrada a sessão quando eram vinte e
duas horas, para constar se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme, irá ser assinada
pela Mesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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