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ACTAS Folha I 38

Ata Nº. 12/2013

------Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro de dois mil e treze, pelas dezoito
horas e trinta minutos, nos termos do nº: 1 do Artigo nº.30, da Lei nº. cento e
sessenta e nove, 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, com a ordem de trabalhos
segu inte: --------------------------- -- ------------------ ---- ---------------------------------------------
De Iibe rações do execut ivo: -----------------------------------------------------------------------
-7 Deu-se início à reunião com a definição das assinaturas necessárias para
movimentação de contas nos bancos, tendo sido aprovado que as contas só
poderão ser movimentadas com a assinatura de dois titulares do órgão;--------------
------7 Congratular o executivo anterior, pela requisição via Município, do
cantoneiro senhor João Martins Pinheiro, pelo Instituto de Emprego e Formação
profissional, embora os custos sejam atribuídos à Junta de Freguesia;-----------------
------7Aprovar a aquisição de material necessário para o cantoneiro poder
executar as suas funções, dados as existentes terem atingido o seu desgaste
máximo, bem como efetuar a lubrificação e colocação de uma bateria na
moto cuIt ivado r; ---------------------------------------------------------------------------------------
------70ficializar o Município relativamente à comparticipação dos caminhos -
Lage e Sange mondes; --------------------------------------------------------------------------------
------70ficializar os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima sobre a existência de
dois ninhos de "Abelhas Asiáticas", no lugar do To,·gal;-------------------------------------
------7Aprovar os dias e horário de funcionamento do Centro de Enfermagem, na
Junta de Fregu es ia;-----------------------------------------------------------------------------------
------7Aprovar a continuidade dos dias de atendimento pelo executivo à Terça e
Sexta -Feira, das 18,30 ás 19,3 O ho ras;-----------------------------------------------------------
------7Manter o horário de funcionamento da Junta de Freguesia, até ser
estudado algum ajuste que o executivo venha a verificar mais necessário;-----------
------7Decidido minimizar os estragos provocados pelas enxurradas, no caminho
da Rua da Felgueira, mais propriamente no acesso à habitação dos munícipes
Vi cto r e Isabe I Gonça Ives;---------------------------------------------------------------------------
------7 Apresentar cumprimentos como novo órgão executivo ao Pároco da
Freguesia, em representação da Comissão de Fábrica;-------------------------------------
------70ficializar as freguesias vizinhas, do concelho de Ponte de Lima, Estorãos,
Bertiandos e Fontão, no sentido de marcamos um encontro/reunião de modo a
co nhece rrnos os seus o rgaos ;------------------.-.------. --------------------------------------------
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- na organização da I Rota da Chave, com a realização de Meia Maratona e
Ma ratona, rea Iizada no dia 20 de Outu bro ;----------------------------------------------------
------7 E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, pelas 19,30
horas da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser
as s inada pe los me m bro s p re se nt es. -------------------------------------------------------------
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