Ata número cinco
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas
vinte e uma horas, reuniu no edifício sede da Junta de Freguesia de São
Mateus, a Assembleia de Freguesia em sessão ordinária com a presença dos
seguintes membros: Paulo Matos, António Carlos Maciel, Sara Goulart,
Manuela Jorge, Arménio Goulart, Jorge Mota e Carina Goulart, com a
seguinte ordens de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Informação do presidente sobre a atividade da junta e a situação
financeira da mesma – Para conhecimento;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia fez-se representar na Assembleia de Freguesia, nos
termos legalmente aplicáveis, pelo seu Presidente, Mário Silva e a
Secretária Isabel Costa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Havendo quórum, o Presidente da Assembleia deu inicío à sessão. --De seguida deu conhecimento à Assembleia de Freguesia da
correspondência recebida, onde constam os documentos remetidos pela
Junta de Freguesia e que constam da ordem do dia; para além disto, foi
também recebido uma justificação da ausência de Sandra Lopes, havendo
sido substituída pela Carina Goulart, bem como uma renúncia de mandato
do membro Sandra Lopes. Em virtude disto, realizou-se uma votação para
eleição dos novos membros da mesa da Assembleia de Freguesia. Foi
proposta uma lista para a mesa da assembleia constituída por Paulo
Martinho Silva Matos, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia,

Sara Alexandra Garcia Goulart, Primeiro Secretário da Mesa, e por fim
Carina Raquel Amaral Batista Goulart, Segundo Secretário da Mesa.
Passou-se à votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade.----------De seguida, a Primeira Secretária Sara Goulart leu a ata da última sessão
e, posteriormente, o Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a ata
da última sessão à discussão. Passou-se à votação e foi o mesmo aprovado
por maioria: abstenções 2 Arménio Goulart (PSD) e Jorge Mota (PS) (por
não estarem presentes) e 5 votos a favor.----------------------------------------O Presidente da Assembleia deu início ao período de antes da ordem do
dia, em cumprimento ao artigo n.º 52 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. Neste espaço Carina Goulart apresentou um voto de
congratulação ao Clube Naval de São Mateus pela conquista do
campeonato da Ilha do Pico de vela em botes baleeiros de 2014. Colocado
à votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.-------------------------Posteriormente Carina Goulart informou a Junta de Freguesia acerca de
uma situação de perigo iminente que se verifica na estrada regional na zona
do Areeiro; após várias considerações sobre este assunto, Jorge Mota
informou que a entidade a quem compete a gestão e manutenção daquela
estrada já estava a par da situação descrita e que a mesma iria ser
resolvida.------------------------------------------------------------------------------De seguida o Presidente da Assembleia deu início à ordem do dia da qual
constava o seguinte ponto:----------------------------------------------------------1.

Informação do presidente sobre a atividade da junta e a situação
financeira da mesma.-------------------------------------------------------

Para além deste ponto foi pedido, pelo Presidente da Assembleia, a
integração de um novo ponto: a 2ª revisão orçamental da Junta de

Freguesia – para deliberação; este novo ponto foi adicionado porque a
Junta de Freguesia recebeu o protocolo da Direcção Regional do Ambiente
relativo ao programa “eco freguesias”. Colocado à votação, o mesmo foi
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente
da Junta de Freguesia Mário Silva, que apresentou informações sobre a
actividade recente da Junta. Para além disso, esclareceu alguns pontos da
informação prestada; foram também tecidas algumas considerações sobre a
situação financeira da junta. Depois destas informações Jorge Mota
questionou sobre qual a situação da nova sinalização das ruas da Freguesia;
sobre isto Mário Silva esclareceu que a nova sinalização já tinha sido
aprovada na Assembleia Municipal e que esta está prevista ser instalada
num futuro próximo, quando a situação financeira permitir.---------------Seguidamente, Mário Silva informou que os protocolos de delegação de
competências para os próximos três anos seriam debatidos na próximo
Assembleia Municipal; para além disto, referiu que não existe
obrigatoriedade da parte da Câmara Municipal estabelecer estas
delegações, mas estas constituem uma mais-valia para a Junta de Freguesia.
Sobre este assunto Manuela Jorge mostrou o seu descontentamento e
sugeriu que a Assembleia de Freguesia deveria elaborar um documento
para enviar para Assembleia Municipal, requerendo um esclarecimento
sobre esta situação e mostrando indignação. António Carlos Maciel
demonstrou também o seu descontentamento sobre este assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------Após várias considerações, e nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a presente sessão da qual, para constar, lavrou-se a presente

minuta que depois de lida e aprovada foi assinada pelos membros da mesa
e da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Assembleia
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