Assembleia de Freguesia de Alfragide
Município da Amadora

Acta n.º 6/2014
Terceira Sessão Extraordinária de dois mil e catorze da Assembleia de Freguesia de Alfragide

===Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos,
reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Alfragide em sessão extraordinária, nas instalações da sede da
Junta de Freguesia de Alfragide, sito na Rua Miguel Torga nº 2, em Alfragide, com as presenças de doze
membros, conforme lista anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu início à terceira sessão extraordinária do ano de
dois mil e catorze com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------------Ponto Um – Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia de Alfragide, por renúncia do Primeiro
Secretário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou à Senhora Primeira Secretária da Mesa que
procedesse à chamada verificando-se a presença dos seguintes membros:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===Da Assembleia: Presidente, Miguel António Coelho Gaudêncio, Primeira Secretária, Maria Emília
Baganha (em substituição) e vogais, Fernando Manuel Lourenço Jorge, Miguel Moura de Oliveira, José
Vitor de Sá, António Miguel da Silva Figueiredo Lourenço, Maria Filomena Gonçalves Ramos, Nelson de
Sousa Lemos, Vasco Moreira Janeiro da Rocha, Luís Miguel Branco de Miranda, Otília da Conceição
Rodrigues e António da Cruz Paulo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------===Do Executivo: Presidente, Beatriz Felisbela Gomes Azevedo de Noronha, Tesoureiro, Luís Miguel Dias
Festas, Secretária, Maria Helena Caldeira Morais Jorge, Cátia Isabel Mestre Tomé, e Diogo Cunha Landeiro
Manteigas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===Registaram-se as ausências de: Maria da Glória Bettencourt Rodrigues Saalfeld, Fábio Filipe Tecelão
Sempão substituído por Nelson de Sousa Lemos, Hugo Emanuel Ferreira Chambel substituído por José
Vitor de Sá, Mário João do Espírito Santo Cardoso Costa substituído por Miguel Moura de Oliveira.-------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------===De seguida o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou todos os presentes que a
Senhora 2ª Secretária justificou a sua falta devido a um imprevisto de ordem pessoal que a impediu de
participar na assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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===O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia passou de imediato ao Período de Antes da Ordem
de trabalhos, destinado à apresentação de pedidos de esclarecimentos recebidos, leitura da
correspondência recebida e informação geral.-------------------------------------------------------------------------------De seguida informou da correspondência recebida, nomeadamente o parecer da CCDR relativo à
substituição do 1º Secretário da mesa.-----------------------------------------------------------------------------------------Solicitou também aos senhores membros da assembleia que confirmassem a sua presença no jantar de
natal organizado pela junta de freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===De seguida o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberto o Período destinado à
Intervenção do Público:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------===Não havendo inscrições o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrado este
ponto da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===Passou-se de seguida ao Período de Antes da Ordem do Dia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===O Senhor Vogal António da Cruz Paulo referiu que tem alguma dificuldade em lembrar-se daquilo que
diz em assembleias anteriores dado que existe um atraso substancial na elaboração das actas. Pede que
as mesmas possam chegar mais cedo aos membros da assembleia apesar de compreender a dificuldade
que existe na sua redacção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===O Senhor Vogal António Miguel da Silva Figueiredo Lourenço referiu que foi estabelecido na reunião
da conferência de representantes um acordo para a não utilização deste período da ordem de trabalhos e
como tal reserva-se para comentar a questão das actas numa futura assembleia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia referiu que a questão das actas é preocupante e que
alguma dessa dificuldade prende-se com as intervenções exaustivas por parte dos oradores, sendo que
existem actas com mais de dezoito páginas. Referiu ainda que o acesso à gravação áudio está sempre
disponível para os membros da assembleia. Referiu também que o modelo de transcrição das actas
deverá ser alvo de alteração, de forma a disponibilizar as mesmas num menor curto espaço de tempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===Deu-se de seguida início ao Período da Ordem do Dia, tendo sido solicitado à Senhora Primeira
Secretária da Mesa que procedesse à leitura da convocatória.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===Dando início ao ponto único da ordem do dia o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia
perguntou às bancadas se pretendiam apresentar listas para a Mesa da Assembleia. Tendo chegado à
mesa uma proposta apresentada pela bancada do PSD (anexo I), o Senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia indicou a sua composição. Submeteu de seguida a lista à votação, tendo a mesma sido
aprovada com 4 votos a favor (PSD e CDS) e oito abstenções (PS, CDU e BE). O Senhor Presidente da
Assembleia de Freguesia esclareceu também que o boletim de voto está em conformidade com uma
decisão do Tribunal Central Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------===O Senhor Vogal António Miguel Da Silva Figueiredo Lourenço desejou felicidades à nova mesa eleita,
referindo que espera desta uma intervenção isenta e que a mesma promova o debate e diálogo saudáveis
nesta assembleia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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===O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu de seguida posse aos membros da nova mesa da
assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados
os trabalhos às vinte e uma horas e cinquenta e quatro minutos do dia nove de Dezembro de dois mil e
catorze, agradecendo a todos a confiança depositada nesta nova mesa eleita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===De seguida propôs que as deliberações tomadas na assembleia fossem tomadas em minuta, tendo
sido aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------===Para constar se lavrou esta acta que depois de ser aprovada pela Assembleia de Freguesia será
assinada pelo Senhor Presidente e que eu, Maria Emília Baganha, segunda Secretária a subscrevi. -----------

O Presidente da Assembleia,

______________________________
Miguel António Coelho Gaudêncio
3

A primeira Secretária,

________________________________
Maria da Glória Bettencourt Rodrigues Saalfeld

Anexo: Acta da eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia de Freguesia de Alfragide.
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