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Ata número 6 

 

Sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia de Santa Luzia, realizada 

no dia vinte e nove de setembro do 

ano de dois mil e vinte e dois. --------- 

 

-----Aos vinte e sete dias de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu em sessão 

ordinária, a Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------- 

 

1. Apreciação da informação da Presidente da Junta de Freguesia. 

 

-----A Presidente da Assembleia de Freguesia, declarou aberta a sessão pelas vinte e uma 

horas e quarenta minutos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----Efetuada a chamada registou-se que estavam presentes, Cristiana Maria, Paulo Sousa, 

Mariana Estevão, Mário Jorge Santana, Artur Minhalma, Marta Martins, Ana Bela Cruz e 

Maria da Graça Sofia. Verificou-se a falta do membro Carlos Soares que foi substituído por 

Tomás Machado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-----Prescindiu-se da leitura da ata da Assembleia de Freguesia realizada a vinte e nove de 

junho do ano de dois mil e vinte e dois, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. -- 

 

-----A Presidente da Assembleia deu início à ordem de trabalhos: -------------------------------- 

 

1. Apreciação da informação da Presidente da Junta de Freguesia. ------------------------- 

 

-----A Presidente da Assembleia deu a palavra à Presidente da Junta, que começou por 

saudar a mesa da assembleia, todos os membros presentes, assim como a funcionária de 
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serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Presidente da Junta usou da palavra para efetuar um breve resumo acerca da 

informação do Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------

-----Usou ainda da palavra para informar dos trabalhos de pintura no Edifício da Junta de 

Freguesia e casa de arrumos existente na Rua José do Nascimento Menau. Referiu 

também acerca da requalificação do Parque Infantil do Bairro Social e o início de serviços 

de pintura da antiga Escola nº 2. Informou ainda que a Escola Básica nº 1, será pintada nas 

férias letivas, em coordenação com a Professora Ana Guerreiro. ----------------------------------

----Usou também da palavra para referir os eventos realizados, mais especificamente 

acerca das Tradicionais Festas em honra dos Pescadores e informou que a Junta de 

Freguesia de Santa Luzia irá estar representada com um stand na Feira de Outubro, pelo 

que aproveitou a oportunidade para convidar os presentes para o visitar. ---------------------- 

 

-----O membro Marta Martins usou da palavra para questionar acerca da rega dos canteiros 

que foram colocados na Avenida. ---------------------------------------------------------------------------

-----Usou ainda da palavra para sugerir que se efetue a pintura no interior da antiga Escola 

Básica nº 2, mais propriamente a sala onde se realiza as aulas de guitarras. ------------------ 

 

-----A Presidente da Junta esclareceu que os referidos canteiros foram colocados pela Junta 

de Freguesia por haver falta de palmeiras, logo são regados pela mesma, pois não estão 

contemplados no protocolo da Tavira Verde. ------------------------------------------------------------ 

-----Quanto à sugestão de pintura da antiga Escola Básica nº 2, informou que de momento 

apenas está prevista a pintura exterior. Informou ainda, que a Associação EM 515, 

procedeu à pintura da sua sala e que a pintura da sala das aulas de guitarras, irá coordenar 

com o Professor Zé Francisco. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----O membro Ana Bela Cruz usou da palavra para referir que os varredores não passam 

na sua rua há muito tempo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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-----A Presidente da Junta informou que a questão da falta de limpeza por parte dos 

varredores é um assunto recorrente e sempre que há reclamação, a Junta de Freguesia 

reencaminha para a Tavira Verde. --------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que a falta de limpeza é um problema geral, em muitas zonas da Vila e 

que irá solicitar uma revisão ao protocolo da Tavira Verde, de forma a incluírem as áreas 

que não estão contempladas pela limpeza. -------------------------------------------------------------- 

 

-----O membro Paulo Sousa usou da palavra para informar que as reclamações para a 

Tavira Verde, devem ser dirigidas à Administração. --------------------------------------------------- 

 

-----Não havendo mais nada a tratar, a Presidente da Assembleia deu como encerrada a 

reunião de que se lavrou a presente ata, que depois de lida vai ser assinada por todos os 

membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Assembleia  ________________________________ 

O Primeiro Secretário             ________________________________ 

O Segundo Secretário            _________________________________ 


