
-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------
----------------------------------------------------- Ata nº 10 ------------------------------------------------------
------Aos vinte cinco dias do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas reuniu,
em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, na sede, com a seguinte
ordem de trabalhos, conforme convocatória do Presidente da Assembleia de Freguesia:----------------
------Período de antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------
------Ponto 1. Informações --------------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 2. Apreciação e votação da ata de vinte seis de junho de dois mil e quinze.-----------------
------Período da Ordem do dia: ------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a
actividade da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 2. Apreciação e votação de proposta de Louvor e mérito a individualidades da nossa
freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Ponto 3 .Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei.------------------------------
------Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a presença de todos os
Sr(a)s deputados----------------------------------------------------------------------------------------------------
------Havendo público presente interessado em intervir, foi dada a palavra aos Sr: António Malhão,
e as Sras. Florbela Bairros e Tânia Leonardo-------------------------------------------------------------------
------O Sr. António Malhão questionou sobre a possibilidade de colocar limitadores de velocidade
na Rua do Freixo; se tinham conhecimento do perigo que é o muro da Fonte da Bica e se vão ser
colocadas tampas nas caixas junto à casa da Sra. Lucinda Malhão. Ao qual o Sr. Presidente da Junta
respondeu que: a questão dos limitadores de velocidade passa essencialmente pelo civismo das
pessoas, referente ao muro iriam avaliar a situação e sobre as tampas são questões que estão a
resolver e que ainda não chegaram a esse local, mas, será resolvido o mais breve possível.------------
------Seguidamente tomou a palavra a Sra. Florbela Bairros que falou em nome dos Encarregados de
Educação da Escola Primária, informando a falta de salas para o ensino do Inglês e a falta que essas
salas faram, quando estiver tempo de chuva, porque também não haverá lugar para a prática das
actividades extra curriculares, questionou se houve desenvolvimentos junto do Município no
sentido da construção dos referidos espaços. O Sr. Presidente da junta disse que iria marcar uma
reunião com o Sr. Presidente do Município e que foram obras anunciadas aquando da presidência
aberta realizada na nossa freguesia. -----------------------------------------------------------------------------
------Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. --
------Pediu a palavra o Sr. Deputado Luís Filipe para questionar sobre se já existem valores finais
sobre o custo da Casa Mortuária. O Sr. Presidente da Junta respondeu que ainda não tem todos os
valores pagos, razão pela qual ainda não tem valores finais.-------------------------------------------------
------Aprovou-se por unanimidade a ata de vinte e seis de junho de dois mil e quinze.------------------
------Entrou-se no Período da Ordem do Dia com a apreciação da informação escrita sobre a
actividade da autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Presidente da Junta destacou algumas acções que achou mais relevantes e de importância
para a freguesia, as quais não mereceram qualquer reparo.--------------------------------------------------
------Apreciou-se o ponto dois da ordem de trabalho intervindo por parte da junta o Sr. Rui Baptista
apresentando e defendendo as seguintes propostas:

------Depois de lidas foram votadas por unanimidade a entrada e aceitação das propostas de votos de
louvor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------As propostas foram votadas por unanimidade, resolvendo atribuir a cada um dos visados um
símbolo alusivo a esta situação.----------------------------------------------------------------------------------
------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e uma horas e cinquenta minutos, foi declarada



encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta, que na próxima sessão, no fim aprovada, será
assinada pelo Presidente da Mesa e pelos Secretários. -------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa:

------O Primeiro Secretário:

------O Segundo Secretário:


