------------------ ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA CADEIRA ---------------------------------------------------------------ATA nº 21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao décimo quinto dia do mês de Outubro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e
uma horas e quarenta e cinco minutos, reuniram-se na sala de sessões da Junta de
Freguesia, em sessão ordinária, os membros da assembleia de freguesia de S. Pedro
da Cadeira, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------

Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior----------------------------



Ponto dois – Apreciação da informação escrita do presidente da junta e da
situação financeira. -------------------------------------------------------------------------------



Ponto três – 2ª Revisão ao Orçamento e GOP de 2014. Receita e despesa -----

Estiveram presentes na sessão os seguintes membros: Luis Lopes, presidente da
Assembleia; Dulce Batista, primeiro secretário; Bruna Alves, segundo secretário e
ainda João Caiado; Nuno Henriques; Vítor Gageiro; Helena Carlos. ------------------------Estiveram também presentes os membros do executivo: Carlos Gomes, presidente da
Junta de Freguesia; Ilídio Brasil, secretário e António Alves, tesoureiro. -------------------Estiveram ausentes: Paulo Pedro e Ana Pistachini. ----------------------------------------------Depois de aferida a existência de quórum, a mesa deu início aos trabalhos de acordo
com a Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------Procedeu-se á leitura da ata da reunião anterior conforme o ponto um, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------Do ponto dois, o presidente da Junta expôs as actividades realizadas e a situação
financeira da freguesia neste período: ---------------------------------------------------------------Destacou ter sido premiada uma munícipe de Azenha Velha que no âmbito da 8º
edição do concurso “Pensar a minha rua”, propôs a eliminação de barreiras
arquitectónicas e melhorias na pedonalização de uma rua dessa localidade, pelo que
foram implementadas as acções propostas com a colaboração da junta de freguesia.
A destacar ainda o GIMAS – Gabinete de Intervenção Móvel de Acção Social, no qual
um técnico Superior de Serviço social de excelência proporciona atendimento social á
comunidade em múltiplas temáticas (segurança social/ saúde/ emprego/ apoio
alimentar/ apoio habitacional/ carência económica/ maus tratos/ violência doméstica/
idosos em risco, entre outras) atendendo directa e mensalmente na Junta de
freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente informou igualmente que está atento á situação de falta de médicos em
S. Pedro da Cadeira pelo que tem reunido com o director do Centro de Saúde, Dr
Joaquim Moura. --------------------------------------------------------------------------------------------Salientou também que se encontra em curso o projecto para a requalificação do largo
da igreja matriz, cuja obra se prevê estar concluída em Setembro, aquando da
chegada da imagem de Nossa Senhora da Nazaré á freguesia. -----------------------------1

Ponto três – O presidente da junta de freguesia procedeu á apresentação da 2ª
Revisão ao Orçamento e GOP de 2014, tendo justificado o aumento da receita com os
reforços obtidos nos serviços de apoio escolar e informou ainda da liquidação da
quase totalidade das dívidas existentes. Submetida a votação, a proposta foi aprovada
por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e para os devidos efeitos, não havendo mais nada a tratar, deu-se por
encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e trinta e cinco minutos e da qual se
lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da
mesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Assembleia: _____________________________________________

Primeiro Secretário: ___________________________________________________

Segundo Secretário: __________________________________________________
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