
il
ï

\{re;Êa.

ASSEMBLEIA de FRECUESIA da

CAMACHA
Município de Santa Cruz I Madeira

ATA NO 81

Aos vinte dias do môs de Fevereiro do ano de dois mil e vinte, pelas vinte horas, reuniu-

se no edifício sede da Junta de Freguesia da Camacha, em sessão extraordinária, a

Assembleia de Freguesia da Camacha, presidida por Rosa Maria dos Santos Conçalves,

Óscar Leandro Rodrigues Ornelas, segundo secretário e ainda os Vogais, Michele

Martins, Sofia Cristina Couveia Fernandes, lnácio Alexandre Melim Fernandes, José LuÍs

Fernandes de Freitas, Paulo Alexandre Henriques de Cóis e Emanuel Domingos dos

Santos Freitas, não compareceram a esta sessão os Vogais Hélder Dinis Nunes Silva,

José Humberto Soares Andrade, Cândida Maria de Jesus Andrade, Hugo André Ferreira

Carvalho , José David Andrade Gonçalves, que justif icaram as suas faltas.

Estiveram ainda presentes nesta sessão os seguintes membros do executivo; Pedro

Damião Barreto Fernandes, Presidente e 0rlando Quintal Couveia, Secretário.-

Esta sessão teve a seguinte ordem de trabalhos:------------

A - Período de antes da Ordem do dia,------

B - Ordem do dia,------

O Presidente da Assembleia lnterino, Óscar Ornelas, pediu a palavra para fazer um breve

esclarecimento do intuito desta sessão extraordinária de assembleia de freguesia.

Esclarecendo que tudo poderia estar em conformidade mas por não ter nenhum

comprovativo escrito sobre a legalidade da mesa de assembleia, preferiu convocar esta

reunião e proceder assim a uma votação. Continuou, explicando que desta forma

salvaguardaria qualquer ilegalidade cometida por qualquer elemento de qualquer partido

que compõe esta assembleia. Finalizou pedindo desculpa em nome pessoal e da mesa

de assembleia por algum transtorno causado
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Ponto I - Votação dos membros que compõe a mesa de assembleia de freguesia-

0 Presidente de Junta de Freguesia, Pedro Fernandes, apresentou os elementos

candidatos à mesa de assembleia, sendo estes, Oscar Leandro Rodrigues Ornelas, para

Presidente da Assembleia de Freguesia, Rosa Maria dos Santos Conçalves, como

primeira secretária e Cândida Maria de Jesus Andrade como segunda secretária,-

A lista foi colocada a votação e foiaprovada por maioria absoluta com duas abstenções

e seis votos a favor,-----

O Presidente de Assembleia, Óscar Ornelas, referiu que o dinheiro que iria auferir desta

sessão extraordinária iria ser doada à escola da lgreja, junto à bomba de gasolina, para o

projeto eco-escolas que está a ser desenvolvido pela professora Ana Cristina Neves.-

Uma vez completa a ordem de trabalhos e nenhum assunto pendente por expor, foi pelo

Presidente da Assembleia dada por concluída a sessão pelas vinte horas e vinte

minutos da qual se lavrou a presente ata que será assinada pelos membros da mesa da

assembleia presentes,

t Presi da Assembleia

A Primeira Secretária

OS ndo Secretário
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