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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 

CARVALHOSA DE 25 DE JUNHO DE 2020. ------------------------------------------------- 

-------- Ao dia vinte e cinco de junho do ano de 2020, pelas vinte e uma horas, no Salão 

Nobre do Edifício Sede da Junta da Freguesia, situado na Rua de São Tiago, 793, 

Carvalhosa, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia, para discutir os 

assuntos constantes do edital número dois de dois mil e vinte. -------------------------------

---------A Mesa da Assembleia foi constituída por: ---------------------------------------------

---------Presidente: Cátia Daniela Pereira de Sousa. --------------------------------------------

---------Primeira Secretária: Ana Lúcia Pereira de Sousa. -------------------------------------

---------Segundo Secretário: Vítor Manuel Carneiro de Sousa Maia. ------------------------

--------- A Exma. Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia declarou aberta a 

sessão. Feita a chamada verificou-se a presença Joaquim Ferreira Martins, José Maria 

de Matos Carneiro Leão e Maria Alzira Costa Nunes, respetivamente Presidente, 

Secretário e Tesoureira do Executivo e de Anselmo Filipe de Sousa Rocha, António dos 

Santos Pereira da Costa, Filipe Ricardo Alves Freitas, Marta Raquel Alves de Sousa, 

Rita Catarina dos Santos Gomes e Sílvia Cristiana Ferreira de Oliveira Pacheco. --------- 

-------- Deu-se início à Assembleia com o ponto um da ordem de trabalhos, apreciação, 

discussão e votação da ata da sessão ordinária datada de 25 de maio de 2020: a 

Presidente da Assembleia solicita a dispensa da sua leitura passando à discussão. Não 

havendo qualquer discussão seguiu-se para a votação da ata da sessão ordinária datada 

de 25 de maio de 2020, sendo esta aprovada por unanimidade ------------------------------- 

-------- Passando para o ponto dois da ordem de trabalhos, informação do Sr. Presidente 

da Junta de Freguesia sobre as atividades desenvolvidas e situação financeira da Junta, o 

mesmo informa que, desde a última Assembleia datada a 25 de maio até à data, em 

colaboração com a Comissão de Pais do Centro Escolar de Carvalhosa, uma vez 

canceladas todas as atividades do presente ano devido à pandemia instalada, ofereceram 

a cada aluno do 4º ano um voucher para ir ao restaurante Mc Donalds, de forma a não 

passar em branco a ano de finalista. Relativamente à situação financeira, a 31 de maio 

de 2020, a Junta possuía o saldo de 27.413,95€. ------------------------------------------------ 
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-------- Passando para o ponto três da ordem de trabalhos, outros Assuntos de Interesse 

para a freguesia, a Assembleia discute o assunto do Plano Viário de Carvalhosa onde 

chegaram à conclusão que, uma vez que ainda não se verificou nenhum avanço desde a 

última Assembleia, será um assunto a ser melhor detido numa próxima Assembleia e de 

preferência com a presença de público. Passando a palavra ao elemento da Assembleia 

Sílvia Cristiana Ferreira de Oliveira Pacheco, a mesma expõe novamente a questão 

sobre a colocação de uma passadeira junto à E.B. 2/3 de Eiriz, do lado de Carvalhosa. 

Como resposta, o Sr. Presidente da Junta esclarece que a situação já foi exposta ao Sr. 

Presidente da Câmara. Neste sentido, a Junta de Freguesia foi informada que, com a 

aprovação da alteração do sentido do trânsito da rua em questão, está prevista a 

colocação de uma passadeira, mas sem elevação. ---------------------------------------------- 

-------- E nada mais havendo a tratar, a Sr. Presidente da Mesa de Assembleia dá como 

encerrada a sessão, às vinte e uma horas e catorze minutos, da qual se lavrou a presente 

ata, que eu Ana Lúcia Pereira de Sousa, enquanto primeira secretária redigi e subscrevi, 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada pela mesa. ------------------------------------- 

 

-------------------------------------------- A Presidente:---------------------------------------------  

 

_______________________________________________ 
(Cátia Daniela Pereira de Sousa) 

 

------------------------------------------- A 1º Secretária: ------------------------------------------ 

 

_______________________________________________ 
(Ana Lúcia Pereira de Sousa) 

 

-------------------------------------------- O 2º Secretário: ----------------------------------------- 

 

_______________________________________________ 
(Vítor Manuel Carneiro de Sousa Maia) 

 


