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-----Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e quinze, pelas dezoito
horas e trinta minutos, nos termos do nº.l do artigo nº.20, da Lei nº. 75/2013,
de 12 de Setembro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia o
executivo com a presença de Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes,
Paulo José Correia dos Santos e Maria Graziela Palma da Rocha Velho,
respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro.------------------------------------
-----A reunião teve início com as seguintes deliberações:--------------------------------
-----Autorizar a Bernardete Cunha Velho Rocha, residente na Rua de Paredes,
nº430, a proceder à abertura de uma vala na referida rua, para posterior
passagem de cabo subterrâneo, desde que remeta o piso nas condições em que
este se encontrava. --------------------------------------------------------------------------------
---- Atribuir um subsídio de 50,OO€ (Cinquenta Euros), aos alunos da Turma K do
Curso Profissional Técnico de Manutenção Industrial variante eletromecânica,
da Escola Secundária de Ponte de Lima, para que estes possam representar
Portugal no Campeonato do Mundo que se realiza no Reino Unido. -----------------
---- Autorizar a cedência da carrinha de transporte para uma deslocação da
equipe da SPAC-São Pedra d' Arcos Ciclismo a uma prova em Monsaraz, nos dias
3 e 6 de j u Iho. ---------------------------------------------------------------------------------------
-----Transferir os direitos de concessão das sepulturas 21 e 22 (vinte e um e
vinte e dois), de António Rodrigues Alves, param José Isidro Alves, conforme
documento arquivado na secretaria da Junta de Freguesia, tendo sido emitidos
os res peti vo s AIva rás. -----------------------------------------------------------------------------
-----Deliberado efetuar a correção de área do prédio rústico nº. 1317 (mil
trezentos e dezassete), após levantamento topográfico, bem como solicitar
certidão de viabilidade junto da Câmara Municipal, como forma de organizar o
processo com vista a possível alienação através de haste pública.--------------------
-----Organizar com a Associação Florestal do Lima por ser o preço mais
económico para a Junta (cento e cinquenta euros mais IVA até cinco hectares),
para efeitos de possível venda de madeira queimada pelo fogo, o levantamento
GPS dos Terrenos da Ferrenha, Muragalhos e Pousadouro.-----------------------------
-----Felicitar todos os participantes no Passeios dos Idosos, cujo destino foi o
Alto Minha, com passagem pelos espigueiros do Lindoso e Soajo, missa no
Santuário da Senhora da Peneda, almoço em Castro Laboreiro, terminando com
uma viagem surpresa (comboio) de Valença até Viana do Castelo. Parabéns a
todos pela companhia, alegria e boa disposição manifestada, bem como ao
nosso concertinista Zé da Fina e ao motorista do Município senhor Morais, pela
an imaçã o que p ro po rci o naram. -----------------------------------------------------------------
-----Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas e
trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada,
vai ser assinada pelos membros presentes.----------- --- ----------------------------------
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