Ata número doze
Ao décimo sexto dia do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte
e uma horas, a Assembleia de Freguesia de São Mateus reuniu-se, em
sessão ordinária, no edifício sede da respetiva Junta de Freguesia, com a
presença dos seguintes membros: Paulo Matos, Jorge Mota, Sérgio
Azevedo, Arménio Goulart, José Guilherme Goulart e Carina Goulart. A
ordem de trabalhos foi a seguinte:-------------------------------------------------1. Informação do Presidente sobre a actividade 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, pela
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, um pedido de
substituição por parte do membro da Assembleia de Freguesia Sara
Goulart. ------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Assembleia colocou a ata da última sessão à
discussão. Passou-se à votação e a mesma foi aprovada por maioria,
abstenções: 2 (Sérgio Azevedo; José Guilherme Goulart), votos a favor: 4 -----------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, o Presidente da Assembleia deu início ao período antes da

ordem do dia, em cumprimento ao artigo n.º 52 da Lei n.º 75/2013, de 12
de Setembro. Neste período, o Presidente da Junta de Freguesia, Mário
Silva, interviu para manifestar a sua indignação quanto a uma publicação
efetuada nas redes sociais, por parte de um membro da Assembleia de
Freguesia, que considerou menos correta.
De seguida, o Presidente da Assembleia deu início à ordem do dia e
apresentou o primeiro e único ponto:-----------------------------------------1. Informação do Presidente sobre a actividade da junta e a situação
financeira da mesma – Para conhecimento.
O Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia, que por sua vez passou a palavra ao tesoureiro Jorge Henriques,
que prestou esclarecimentos adicionais sobre este ponto.
E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual, para
constar, lavrou-se a 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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