Acta número Treze
Data: dois dias do mês de Setembro de dois mil e oito
Hora: 20:30H

Local: Sede da Junta de Freguesia
Mário Miguel Rodrigues Furtado; Carlos Alberto Teixeira Gaipo;

Presentes:

Maria Helena Soares de Sousa; Zenaide da Conceição Vitória; Pedro
António Pavão Tavares; Ana Catarina de Medeiros Caetano; Hélder
Goulart; Paulo Manuel Tavares Arruda; Gisela Fátima Pavão M.
Rodrigues

Ausentes:

Victor Manuel Vieira Barbosa; Carlos Freire
I – Aprovação da Acta da Secção anterior;

Ordem de Trabalhos: II –. Suspensão/ renuncia do mandato do Secretário da Junta de Freguesia;
III – Eleição/substituição do Secretário da Junta de Freguesia
IV – Esclarecimentos pelo Presidente da Junta de Freguesia

Aos dois dias do mês de Setembro de dois mil e oito, pelas vinte horas e trinta
minutos, por convocatória da Sra. Presidente de Freguesia, compareceram na sede da
Junta de Freguesia da Conceição, em sessão ordinária, os elementos da Assembleia de
Freguesia acima referidos para dar cumprimento à ordem de trabalhos--------------------Deliberações: A Presidente da Assembleia leu a todos os presentes a carta do pedido de

suspensão do mandato do Secretário da Junta de Freguesia Nelson Tavares, a qual se
encontra em anexo. A Assembleia decidiu por unanimidade aceitar a suspensão do
mandato do Secretário da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------Foi proposta à Assembleia o nome da Sr.ª Zenaide da Conceição Vitória, para ocupar o
cargo de Secretária da Junta de Freguesia, uma vez que possui um conhecimento
profundo da Freguesia da Conceição, bem como, dos seus moradores e suas
necessidades. -------------------------------------------------------------------------------Após a contagem dos votos, a Sr.ª Zenaide da Conceição Vitória foi eleita por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------No que se refere aos esclarecimentos do Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo
informou que a zona balnear do Monte Verde, beneficiou da montagem de alguns
equipamentos de apoio, nomeadamente duches, vestiários, parque de estacionamento

e acessibilidade à praia. ---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou ainda que, a Junta de Freguesia irá uma vez mais ceder uma
sala onde irá funcionar o Jardim – de – Infância da EB1/JI dos Foros. O ATL irá
continuar a prestar o seu serviço à comunidade. O Presidente da Junta de Freguesia
informou os presentes que o ATL funcionou todo o Verão e que foram realizadas
saídas ao exterior, passeios, etc.-------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia congratulou a Junta De Freguesia pela inauguração do
parque Infantil da Conceição no passado dia 2 de Agosto. O Presidente da Junta de
Freguesia enalteceu o empenhamento de todos na construção do parque infantil que o
mesmo cumpre todas as normas de segurança estipuladas na Legislação. O Parque
Infantil foi orçamentado em 46.000 Euros, valor este também comparticipado pela
Secretaria Regional da Habitação e Equipamentos. -----------------------------------------------E, não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente acta, que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada nos termos da Lei: --A Presidente
O/A Secretário/a

