
Ata NQ. OS/2014

------Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e
trinta minutos, nos termos do nº: 1 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:--------------------------
--------Atribuir um subsídio de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros) à SPAC
BTI, para apoio à realização do seu Plano de Atividades. O valor atribuído teve
em conta que, apesar de ser uma jovem associação, tem realizado atividades
com alguma dimensão a nível da freguesia e concelho, dando a conhecer a
nossa terra, sendo assim motivo de orgulho para os Arcuenses em geral;---------
--------Solicitar apoio técnico ao executivo camarário, no sentido de apoiar esta
Junta de Freguesia, no que concerne a transferência das instalações da cantina
escolar para o espaço anexo à sua sede, bem como a realização de um
estudo/possibilidade de transformação da referida cantina numa casa
mo rtu ár ia; -------------------------------------------------------------------------------------------
------ Solicitar propostas de orçamento a três empresas, para colocação de mais
pontos de água no cemitério da freguesia, assim como instalação elétrica, para
co loca ção de candee iros; ------------------------------------------------------------------------
--------Solicitar à Câmara Municipal, a reparação da estrada que liga a freguesia
a Sta. Justa do Monte, dado a proximidades das festividades e tendo em conta
o esta do da refe rid a vi a fi ore sta I;-------------------------------------------------------------
--------Abrir as inscrições para o habitual Passeio Anual dos Reformados, que
este ano terá lugar à cidade do Porto, com visita às caves de Gaia e Zoo da
Maia; -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Solicitar à empresa Ferrolimiana apoio ao passeio dos reformados,
através do fornecimento de bonés para todos os participantes;----------------------
--------Adquirir um soprador de folhas, para apoio ao serviço de limpeza das
valetas e jardins, para desta forma agilizar o trabalho e torna-lo mais célere;-----
--------Participar no programa "Terra Viva", emitido pela rádio Voz do Neiva,
através de uma entrevista com o Presidente da Junta, em que serão abordados
assunto s re Iacio nados co m a nos sa f reguesia;---------------------------------------------
--------Acompanhar e apoiar no que for preciso, uma equipa da Cruz Vermelha
de Vitorino de Piães, na limpeza à casa do Sr. António Marcos Veiga Sousa, por
forma a proporcionar aquele casal, condições mínimas de higiene e dignidade;-
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--------Nada mais havendo a t~~K~·:;~~o terminou, pelas dezanove h~~~~

trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada,

va i ser assinada pe los me mbro s pre 5ente s.-------------------------------------------------
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