ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS

Acta número vinte e três

Aos dois dias do mês de Março de dois mil e onze, pelas vinte uma hora, reuniu no
edifício sede da Junta de Freguesia de São Mateus, a Assembleia de Freguesia em
sessão extraordinária com a presença dos seguintes membros:-----------------------------------

PS

PSD

José Ângelo Oliveira de Azevedo

Mário Silva

Manuela Jorge

Maria Isabel Garcia da Costa

Sérgio Dinis Oliveira de Azevedo

Christina Vitorino de Melo

Sílvia Maria Azevedo
Pelas vinte e uma horas o Sr. Presidente da Assembleia depois de proceder à chamada,
verificou a existência de quórum e declarou aberta a sessão. Houve representatividade
da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente fez-se a leitura da correspondência que consta de: requerimento da Junta
de Freguesia e Pedido de substituição do senhor Humberto Eduardo Machado da Silveira
pela senhora Christina Vitorino de Melo sendo este aceite pelo Presidente da
Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia informou que esta sessão extraordinária foi
convocada com base no requerimento que o senhor Presidente da Junta de Freguesia
apresentou com forme documento em anexo. --------------------------------------------------------Seguidamente a senhora secretária da Junta de Freguesia, senhora Eduarda Silva leu a
justificação desta sessão extraordinária uma vez que este ponto não foi incluído na
ordem de trabalhos da sessão de Dezembro, documento que segue em anexo. --------------Passou-se à ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------Ponto único: Ratificação da deliberação da Junta de Freguesia de aceitação da
celebração do Protocolo de Delegação de Competências da Câmara Municipal da
Madalena. ---
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Antes de se passar à votação o Sr. Mário Silva interveio acerca deste assunto referindo
que na sessão de Dezembro a Sra. Manuela Jorge tinha alertado para o facto dos
protocolos de delegação de competências com a Câmara Municipal da Madalena serem
deliberadas nessa sessão e que à um ano ele próprio já o tinha feito. O Sr. Mário Silva
questionou ainda o Sr., Presidente da Assembleia de Freguesia quais os documentos
entregues por esta Junta na Câmara Municipal que deram origem a esta Assembleia
Extraordinária. O Presidente da Assembleia argumentou que os documentos entregues
na Câmara Municipal foi a acta da sessão de Dezembro deste órgão que ainda não foi
aprovada pelos membros da Assembleia de Freguesia, esta apenas assinada pelo
Presidente e secretários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Ratificação foi aprovada por unanimidade de todos os presentes. ----------------------------O Presidente da Assembleia declarou encerrada a sessão da qual se lavrou a presente
Acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada e rubricada em todas as folhas pelos
membros da mesa e Assembleia. -------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia: _____________________________________
O 1º Secretário da Mesa da Assembleia: ______________________________________
O 2º Secretário da Mesa da Assembleia: ______________________________________
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