ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL
MUNICÍPIO DA AMADORA

MINUTA DE ATA Nº. 18 / 2017

3ª Sessão Ordinária de 2017 da Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=== Aos 26 dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma
horas, reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol em sessão ordinária, nas
instalações da sede da Junta de Freguesia, com as presenças de dezasseis membros,
conforme lista anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=== O Sr. Presidente da Assembleia deu início à segunda Sessão Ordinária do ano de 2017,
do mandato de 2013/2017, seguindo a Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Período antes da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------3 - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da
atividade desta e da situação financeira, ao abrigo do artigo 9, nº 2, alínea e), da lei 75/2013
de 12 de Setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 Comissão “Passe Social/Transportes”- Avaliação dos trabalhos e termo do respetivo
mandato ao abrigo do nº1 do artº2º, Anexo I, do Regimento – Discussão e aprovação; ------3.3 Ata nº. 17 (2ª Sessão Ordinária de 2017) - do mandato 2013/2017 –– Discussão e
votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------=== Iniciou-se a Sessão com um Ponto prévio de Substituições/Informações. -------------------Ao abrigo do artº 6º, nº1, do Regimento, pediu substituição, na bancada do BE – Bloco de
Esquerda, o Sr. Armando Jorge Ferreira Conceição que foi substituído pelo Sr. João Pasadas.
===No Ponto 1 da Ordem de Trabalhos - Intervenção do Público: ----------------------------------Houve a intervenção do senhor Reinaldo Vasconcelos. ------------------------------------------------===No Ponto 2 - Período antes da Ordem do Dia - o Sr. Presidente da Assembleia prestou
várias informações. Foram tomadas as seguintes deliberações: -------------------------------------=== O período da Ordem de Trabalhos contou com as intervenções, do Sr. Membro da
Assembleia Luís Francisco e do Sr. Presidente da Junta. -----------------------------------------------===Foram tomadas as seguintes deliberações: ----------------------------------------------------------3. Ordem do Dia: - foi APROVADA por unanimidade ----------------------------------------------------3.1 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da
Atividade desta e da situação financeira, ao abrigo do artigo 9, nº 2, alínea e), da lei
75/2013 de 12 de Setembro; - foi APRECIADA; ------------------------------------------------------------
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3.2 Comissão “Passe Social/Transportes”- Avaliação dos trabalhos e termo do respetivo
mandato ao abrigo do nº1 do artº2º, Anexo I, do Regimento – foi APROVADA por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3.3 Ata nº. 17 (2ª Sessão Ordinária de 2017) - do mandato 2013/2017 – Discussão e votação
– foi APROVADA por maioria. ---------------------------------------------------------------------------------=== A Minuta da ATA foi colocada à votação sendo aprovada por unanimidade. Não
havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a Sessão eram vinte e duas horas e dez
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia
António Augusto Borges Lopes
A Primeira Secretária
Maria Edite Rocha Henriques
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