Ata número nove
Ao vigésimo nono dia do mês setembro de dois mil e quinze, pelas vinte
e uma horas, a Assembleia de Freguesia de São Mateus reuniu, em sessão
ordinária, no edifício sede da Junta de Freguesia, com a presença dos
seguintes membros: Paulo Matos, Sara Goulart, António Carlos Maciel,
Jorge Mota, Sérgio Azevedo, Arménio Goulart e Carina Goulart. A ordem
de trabalhos foi a seguinte:---------------------------------------------------------1.

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

2.

3.ª Revisão Orçamental – Para deliberação.----------------------------

A Junta de Freguesia fez-se representar na Assembleia de Freguesia, nos
termos legalmente aplicáveis, pelo seu Presidente, Mário Silva, a Secretária
Isabel Costa e o Tesoureiro Jorge Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Havendo quórum, o Presidente da Assembleia deu início à sessão e
começou por dar conhecimento à Assembleia de Freguesia da
correspondência recebida: os documentos remetidos pela Junta de
Freguesia, e que constam da ordem do dia e, para além disto, uma
justificação da ausência de Manuela Jorge, acompanhada por um pedido de
substituição por Sérgio Azevedo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia colocou a ata da última sessão
à discussão. Após pequenas correções do texto da ata, passou-se à votação
e a mesma foi aprovado por maioria, abstenções: Sérgio Azevedo, Carina

Goulart, Arménio Goulart, votos a favor:4---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia 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. Durante este período, António Carlos Maciel interveio
para enaltecer o trabalho das instituições da freguesia e de sujeitos
individuais que, pelas ações e pelo trabalho desenvolvido, merecem
reconhecimento: Carla Silva e Conceição Jorge (pela promoção da
freguesia), César Matos (pelo apoio prestado às organizações e aos eventos
organizados) e as Irmandades da Trindade, de São João e da Nossa. Sra. Da
Conceição (pela evolução e desenvolvimento das suas festividades); por
outro lado, o referido membro da Assembleia de Freguesia lamentou a
pouca participação de jovens nas atividades das várias instituições culturais
da freguesia, e referiu que esta situação poderá originar, no futuro,
problemas de subsistência de algumas dessas instituições. Para além disto,
António Carlos Maciel chamou a atenção para a situação problemática
ocorrida com a montagem da tenda de apoio aquando da realização da
Regata do Bom Jesus 2015. Posteriormente, Jorge Mota interveio para
manifestar a sua satisfação pelo aumento da participação da população na
festividade de São Mateus deste ano, por contraste à fraca aderência
registada ao longo dos últimos anos. De seguida, Mário Silva interveio para
manifestar a sua concordância com as ideias expressas por António Carlos
Maciel e Jorge Mota, salientando a dificuldade em cativar os jovens para
participarem nas atividades desenvolvidas pelas instituições da nossa
freguesia.-------------------------------------------------------------------------------

De seguida o Presidente da Assembleia deu início à ordem do dia e
apresentou o primeiro ponto:-------------------------------------------------------1. Informação do presidente sobre a atividade da junta e a situação
financeira da mesma – Para conhecimento;-------------------------------O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia Mário Silva, que apresentou informações sobre a atividade
recente da junta e a situação financeira da mesma; o mesmo também
acrescentou que o Regulamento de Taxas teria que ser revisto de forma a
contemplar a utilização da casa mortuária e que, para isso, já teria sido
consultado uma empresa especializada na área. Após breves considerações
sobre o assunto, Sérgio Azevedo interveio para manifestar a sua opinião
sobre a Casa Mortuária: referiu que esta foi uma obra importante, mas não
foi executada da melhor maneira, pois na sua configuração atual não está
condigna para ser utilizada; também sugeriu que deveria ser efetuada uma
pequena remodelação ao projeto para garantir a privacidade aos
utilizadores da mesma. Mário Silva respondeu que essa situação já tinha
sido considerada, e que iria ser introduzido um biombo na entrada do
referido edifício para garantir uma maior privacidade aos utilizadores do
mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Assembleia de Freguesia apresentou o
segundo ponto da ordem do dia:---------------------------------------------------2. 3.ª Revisão Orçamental – Para deliberação.-------------------------------O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia Mário Silva, que por sua vez passou a palavra ao tesoureiro Jorge

Henriques, que apresentou informações sobre este ponto. Colocado à
votação o mesmo foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual,
para constar, lavrou-se a minuta da ata que, depois de lida e aprovada, foi
assinada pelos membros da Mesa e da Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia ____________________________________
O Primeiro Secretário

____________________________________

O Segundo Secretário

____________________________________

Os Vogais

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

