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------Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, nesta freguesia de Santa

Luzia e no EdiÍicio da Sede da Junta de Freguesia, sito à Estrada R.egional, pelas 20h40m,
reuniu em sessão ordiniria

a

Assembleia de Freguesia de Santa Luzia, sob a presidência do seu

Presidente efetivo, Maria Manuela da Silva Serpa.---------

------Depois de iniciada a sessão pela presidente da assembieia, forâm verificadas as presenças
dos elementos convoçados: Fernando Manuel Andrade da Silva, Álraro Manuel Sousa Freitas,

Paulo Jorge Rodrigues Plácido, Maria Manueia da Silva Serpa, Angela Fernanda Serpa
Valeroso, Paulo Orlando Vieira Menezes, Nuno Alexandre da Pcnte Luís, Horáçio da Silva

Borges e Celestina Maria Gonçalves Machado Furtado, tendo-se constatado a ausência de
Judite da Rosa Fraga.------

------Posto isto passou-se à apresentaçáo e discussão da ordem de trabaihos:----------------Ponto

1

- Meia

hora para o Período de Antes da Ordem do

Dia;---

-----Foi lido um Voto de Congratulação, aprovado pela Assembleia Legislativa da Região
Autonoma dos Açores relativo aa 25.o Aniversário dos Grupos de Ação Local, darniçiatla
comunitária LEADER à {ormahzação e funcionamento das Associações de Desenvolvimento
Local dos Açores. Nada mais de relevante fat tratado no presente período.--------Ponto 2 * Apreciação e votação da 3'. Alteração Modificativa Orçamental da Receita e da
3u.

Alteração Modif,cativa Orçamental da Despesa,

-----Apresentada

a

necessidade de se proceder às presentes alterações, foram as mesmas

colocadas a votação tendo sido aprovadas por unanimidade.---------------

------Apos terem procedido

a

algurnas explicações relativas

ao conteúdo do

presente

Orçamento, foi o mesmo submetido avotaçáo, tendo sido aprovado por todos os presentes.-----

------Ponto

3

- Apreciação e

votação dos documentos relativos ao Orçamento para o ano 2Ü2I.
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