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Sessão – Ordinária

23 de Setembro de 2011

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves

ACTA

DATA DA SESSÃO: 23 de Setembro de 2011-------------------------------------------------------------------LOCAL DA REUNIÃO: Salão Nobre da Junta de Freguesia --------------------------------------------------PRESIDIU: Américo Luís Carvalho Fernandes------------------------------------------------------------------PRESENÇAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partido Social-Democrata: ----------------------------------------------------------------------------------------Américo Luís Carvalho Fernandes: - Presente------------------------------------------------------------Maria Henriqueta Cerqueira Pinto Almeida Gomes Alves: – Presente-----------------------------Manuel Joaquim Ferreira Monteiro: - Presente.---------------------------------------------------------José Patrício Ferreira Correia: - Presente.----------------------------------------------------------------Rui Miguel Oliveira Pedrosa Batista: - Faltou.------------------------------------------------------------José Manuel Coelho Pinheiro Machado: – Presente --------------------------------------------------Rafaela Patrícia Martins Ferreira Torres: - Presente.---------------------------------------------------Júlio Ferreira Torres: – Presente. ---------------------------------------------------------------------------Vítor Manuel Moreira Martins: – Faltou.— -------------------------------------------------------------Unir para Crescer:---------------------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Eduardo Machado Pereira: - Presente.--------------------------------------------------------Sara Catarina Oliveira Silva: – Presente.------------------------------------------------------------------Partido Socialista: --------------------------------------------------------------------------------------------------Luís Gonzaga Carvalho Lopes Machado – Presente.--------------------------------------------------Bernardino Certo Alves Pinheiro – Presente-----------------------------------------------------------------HORA DO INÍCIO DA REUNIÃO: 21:00 horas --------------------------------------------------------------------HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 21:10 horas---------------------------------------------------
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-- Aos vinte e três dias do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, pelas vinte e uma
horas, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, reuniu em sessão ordinária a Assembleia
de Freguesia de Vila das Aves, com a ordem de trabalhos constituída pelo único ponto
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------1 – Informações do Executivo sobre a actividade e a situação da Junta de
Freguesia; ---------------------------------------------------------------------------------------------- O deputado Vítor Martins, por ter antecipadamente comunicado a ausência, foi
substituído pela deputada Helena Antunes.----------------------------------------------------- Faltou, por motivos considerados justificativos, o deputado Rui Miguel Batista.--------- Iniciada a sessão foi posta à consideração dos deputados a acta da sessão anterior,
oportunamente enviada, em minuta, a todos os deputados para eventual correcção; como
não foi proposta nenhuma correcção, a mesma foi posta à votação, tendo sido aprovada
por maioria, tendo-se registado três abstenções e zero votos contra. -------------------------- Entrou-se de seguida no período de Antes da Ordem do Dia: ------------------------------ Como nenhum deputado quis intervir neste período, passou-se ao único Ponto da
Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- O presidente da mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta que disse que dada
a ausência de informações entre os órgãos autárquicos concelhios e também ao período
de férias não tinha informações relevantes a prestar, ficando ao dispor dos senhores
deputados para qualquer esclarecimento. ------------------------------------------------------- Não tendo havido inscrições por parte dos deputados para pedir esclarecimentos ao
Presidente da Junta, deu-se por concluído este ponto da ordem de trabalhos. --------------- Passou-se de seguida ao período de intervenção do público. -------------------------------- O senhor deputado José Manuel Machado passou a integrar a reunião a partir deste
momento. ------------------------------------------------------------------------------------------ Não havendo nenhuma inscrição por parte do público presente e nada havendo mais a
tratar, o Presidente da Assembleia declarou encerrada a sessão da qual se lavrou a
presente acta, que vai ser assinada por quem a lavrou e pelo Presidente. -------------------

2

