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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA
ATA N.º DEZANOVE
(QUADRIÉNIO DOIS MIL E TREZE-DOIS MIL E DEZASSETE)

Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas
e quinze minutos, teve lugar no salão Nobre da Junta de Freguesia de Almagreira, a sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia de Almagreira, estando presentes os seguintes
elementos que a compõem: Pedro Pinto, Aldina Pedro, Filipe Martins, Isabel Oliveira, Carlos
Oliveira, Sandra Pinto e Isabel de Jesus, a fim de apreciar os assuntos constantes na seguinte
ordem de trabalhos:
I – Período de intervenção do público
1. Intervenção do público assistente.
II - Período antes da ordem do dia
1. Leitura e votação da ata da Assembleia de Freguesia de 23 de junho de 2017;
2. Intervenções na generalidade.
III - Período da ordem do dia
1. Informações do Presidente da Junta;
Encontravam-se ainda presentes, o senhor presidente da Junta de Freguesia, Fernando Matias,
e os elementos do executivo, Humberto Lopes e Teresa Leal.
Antes do início da sessão, tomou a palavra o presidente da Mesa da Assembleia, Pedro Pinto,
dando as boas vindas a todos os cidadãos, assim como aos elementos da própria Assembleia
e do Executivo. Continuou dando a informação de que o membro permanente da Assembleia
de Freguesia, José Lopes, tinha enviado minutos antes uma mensagem a informar que não
podia estar presente.
De referir que o membro Sílvio Santos não se encontrava presente.
Deu-se inicio ao primeiro ponto da ordem de trabalhos com a intervenção do público
assistente. Como não houve inscrições para o efeito, passou-se de imediato ao ponto seguinte
de leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior.
O presidente da Assembleia referiu que, como tem sido hábito, a ata foi disponibilizada a todos
os elementos da Assembleia e informou que a mesma não tinha tido obtido qualquer
contributo. Questionou, no entanto, se alguém queria acrescentar algo ou fazer alguma
observação à referida ata. Não tendo havido nada a expor, dispensou-se a sua leitura,
passando de imediato à sua votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Seguiu-se para o ponto dois do período antes da ordem do dia, abrindo-se as inscrições para
as intervenções na generalidade, não havendo inscrições.
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Terminado o segundo momento da ordem de trabalhos, passou-se de imediato ao período da
ordem do dia com informações do Presidente de Junta.
Este tomou a palavra e começou por cumprimentar todos os presentes, nesta que é a sua
ultima sessão de assembleia, ao fim de doze anos como Presidente desta Junta de Freguesia,
e agradeceu a todos os que ajudaram e contribuíram para o bom funcionamento dos trabalhos
do executivo e da assembleia durante todo esse período.
Posto isto, retomou a palavra o Presidente da Assembleia para efetuar alguns agradecimentos
e considerações finais de mandato enquanto Presidente da assembleia.
Dado o facto de esta sessão de Assembleia ser a última do mandato, o Presidente da
Assembleia colocou à Assembleia para que a ata fosse aprovada por minuta. Havendo a
concordância de todos os membros presentes, foi elaborada a ata por mim, Aldina Pedro. Após
a leitura da mesma, foi colocada à votação, obtendo aprovação por unanimidade e por minuta.
Terminados todos os pontos da ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, vai ser
assinada a presente ata pelos membros da Mesa da Assembleia.

O Presidente:
A 1.ª Secretária:
O 2.º Secretário:
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