Assembleia de Freguesia de Sobral de Monte Agraço
Minuta Nº 8/2015
MINUTA DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DESTA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015
Aos vinte e três dias do mês de junho 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 Primeira Revisão Orçamental e das Grandes Opções dos Planos para
dois mil e quinze;------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 questionou sobre a situação exposta na sessão anterior referente ao rio
Sizandro, o caminho da C. P. e a publicação das atas na página da internet, ao que a Presidente da Junta
esclareceu que em relação aos rios não é possível “tocar”, o terreno é todo da C. P. e a publicação das atas
passarão a ser feitas na página da internet da freguesia.----------------------------------------------------------------A Senhora Presidente da Junta apresentou as atividades desenvolvidas desde a última sessão referindo,
nomeadamente: - realização da Prova de Atletismo realizada no dia dezoito de abril denominada “Sobral a
Correr” com cerca de cento e vinte inscrições na prova juvenil e cento e setenta e seis inscrições na prova de
honra; - Participação do grupo de teatro e dança “T-Danos” da freguesia nas comemorações do vinte e cinco
de abril; - Em parceria com o corpo de Bombeiros de Sobral realizou-se um rastreio à população nas aldeias
de Bispeira e Patameira no dia dez de maio, em Gozundeira e Cabeda no dia dezassete de maio e no Sobral
no dia trinta e um de maio; - Realização do Passeio Sénior no dia vinte e três de maio às Salinas do Samouco
e à vila de Alcochete com a participação de cento e vinte pessoas; - Participação do grupo “T-Danos”, no dia
trinta e um de maio, na festa da criança em colaboração com a Associação de Pais; - Realização do Torneio
de Futebol Juvenil, no dia seis de junho, organizado pelas três Juntas de Freguesia e pela Câmara Municipal,
com a participação de dez equipas representativas de associações de todo o concelho; - Novamente, e pelo
êxito obtido nas atuações anteriores, o grupo “T-Danos” foi convidado a participar na festa de final de ano
letivo, no dia doze de junho; - Realização de Arraial Popular, no dia vinte de junho, com sardinhada e
música popular no Parque Desportivo Álvaro Pipa Correia. Foi ainda mencionado a colaboração com as
seguintes entidades: - APEAVES; Agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz Sobral; Prestação de
apoio a alunos carenciados para participação em visita de estudo (dez crianças); Colaboração com a
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Associação dos Amigos da Gozundeira na execução de cem cópias A três para a realização da sua
caminhada, uma vez que já lhe havia sido atribuída verba. Referiu ainda, as obras a decorrer na freguesia,
nomeadamente, a limpeza dos caminhos agrícolas em geral; na localidade de Gozundeira foi reparado e
pintado o parque infantil, procedeu-se à limpeza e pintura dos lavadouros, foi colocada uma grelha numa
sargeta e colocada uma vitrine junto à coletividade; na localidade de Cabeda foi reparado e pintado os
lavadouros e o parque infantil.
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. Os documentos foram colocados a votação e aprovados por maioria com três abstenções por parte
dos membros do Partido Socialista.---------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA AO PÚBLICO: -------------------------------------------------------------------------------------------Presente no público estava o Vice-Presidente do Município de Sobral de Monte Agraço que informou que as
Festas e Feira de Verão a decorrer entre onze e dezanove de setembro irão ser organizadas pelo Município,
com o apoio do comércio, das autarquias e das associações, referindo alguns eventos. Saudou a Junta pelo
trabalho apresentado e referiu a proximidade das Noites das Praças.
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. ----------ENCERRAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente deu como encerrada a sessão quando eram vinte e
uma horas e cinquenta e cinco minutos, para constar se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada
conforme, irá ser assinada pela Mesa. -----------------------------------------------------------------------------------
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