
-------------------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------------

------------------------------------------------------Ata nº 17 ------------------------------------------------------

-------Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, no 

Pavilhão Multiusos de Figueiró do Campo, com a seguinte ordem de trabalhos, conforme 

convocatória do Presidente da Assembleia de Freguesia:----------------------------------------------------

-----Período de antes da ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------

-----Ponto 1. Leitura de expediente e intervenções na generalidade---------------------------------------- 

-----Ponto 2. Apreciação e votação da ata de trinta de abril de dois mil e vinte e um. -------------------

-----Período da Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 1. Apreciação de uma informação escrita do Senhor Presidente da Junta, sobre a 

atividade da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto 2. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos da lei. ------------------------------ 

-----Presidiu à sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia, registando a presença dos Srs. 

Deputados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Havendo público presente, não houve pedidos de intervenção. ----------------------------------------

-----Seguidamente o Presidente da Mesa permitiu a intervenção dos deputados para informações. ---

-----Pediu a palavra a Sr. Deputado Luís Filipe para informar a existência de uma tampa em madeira 

junto à casa do Sr. Luís Ferreira (na rua do Rigueirinho) que apresenta algum perigo para os 

transeuntes; informou também de um muro em risco de queda no Casal do Marachão. Respondeu o 

Sr. Presidente que: do muro já tinha informação e que em relação à tampa iriam averiguar a melhor 

maneira de resolver a situação. ----------------------------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o Sr. Deputado Paulo Pimentel para informar a presença de um grande buraco 

no recinto de festas da Ribeira que precisava de reparação. Respondeu o sr. Presidente que essa 

situação estava identificada e aguardavam a colocação de alcatrão no mesmo. --------------------------

-----Tomou a palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira para informar a necessidade de grelhas em 

diversos locais na Ribeira da Mata e também que o cemitério da Ribeira precisava de limpeza das 

terras nos covais sobrante. O Sr. Presidente da Junta agradeceu as referidas informações--------------

-----Foi aprovada por unanimidade a ata da Assembleia de trinta de abril de dois mil e vinte e um.---

-----Entrou-se no Período da Ordem do Dia com a apreciação da informação escrita sobre a 

atividade da autarquia.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Sr. Presidente da Junta destacou algumas ações que achou mais relevantes, sem intervenções 

dos Srs. Deputados.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----No ponto dois não havendo nada a incluir nada foi deliberado-----------------------------------------

-----Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e duas horas e dez minutos, foi declarada 

encerrada a sessão, de que se lavrou a presente ata, 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: 


