ASSEMBLEIA REGIONAL ORDINÁRIA
Ata Minuta
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 26º, nºs. 1, 3 e 4, e 16º, nº 3, todos do Estatuto da Ordem dos
Arquitectos, reuniu a Assembleia Regional da Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitectos em segunda
sessão, pelas 21h do dia 30 de Outubro de 2020, via telemática através da plataforma "Zoom".
Pelo presidente da mesa da assembleia Nuno Freitas, foram dadas as boas vindas à primeira Assembleia Regional da
Secção Regional Do Algarve da Ordem dos Arquitectos.
Pelo presidente do conselho diretivo regional do algarve, Luis Matos foi apresentado o primeiro ponto da ordem de
trabalhos, fazendo o ponto de situação atual da secção regional do algarve e sua relação com o conselho diretivo
nacional.
Posteriormente foi dada palavra aos membros presentes na assembleia para comentários e/ou colocação de questões
sobre o ponto apresentado, tendo as mesmas sido respondidas por Luis Matos.
Pela vice-presidente do conselho diretivo regional, Ana Alves Pinto, foi apresentado o segundo ponto da ordem de
trabalhos, o Plano de Atividades de 2020. Esclarecidas as questões levantadas sobre este ponto pelos membros
presentes, o Plano de Atividades de 2020 foi posteriormente colocado a votação, tendo sido aprovado por maioria de
23 votos, com 5 votos de abstenção. Registaram-se 2 membros que não pretenderam votar neste ponto e 2 membros
que votaram fora do periodo concedido e posteriormente ao anuncio dos resultados, 1 a favor e 1 que não pretendeu
votar.
Pela vice-presidente do conselho diretivo regional, Ana Alves Pinto, foi apresentado o terceiro ponto da ordem de
trabalhos, o plano de Atividades de 2021. Esclarecidas as questões levantadas sobre este ponto pelos membros
presentes, o Plano de Atividades de 2021 foi posteriormente colocado a votação, tendo sido aprovado por maioria de
24 votos, com 4 votos de abstenção. Registaram-se 2 membros que não pretenderam votar neste ponto e 2 que não
votaram.
Pelo presidente da mesa da assembleia foi aberto o quarto ponto, relativo a outros assuntos de interesse para a secção
regional do algarve, dando palavra aos membros presentes para os esclarecimentos entendidos por convenientes para
o presente ponto, tendo sido respondidas as questões pelo presidente do conselho diretivo regional do algarve, Luis
Matos, pela vice-presidente do conselho diretivo regional, Ana Alves Pinto e pelo secretário do conselho diretivo
regional, Ricardo Latoeiro.
Terminadas todas as considerações sobre os pontos da ordem de trabalhos da convocatória, o presidente da mesa da
assembleia deu por encerrada a sessão pelas 23h e 40m, tendo sido lavrada esta ata minuta. Posteriormente será
lavrada a ata final e assinada pelo presidente da mesa da assembleia e um secretário da mesa da assembleia.
Faro, 30 de Outubro de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Algarve
Nuno Freitas
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