
Acta n.º20
 10ª REUNIÃO MENSAL DA JUNTA DE FEGUESIA

Aos trinta  do mês de Novembro do ano de dois mil e dez, reuniu-se nesta sede de Junta

de Freguesia, os membros que a compõem, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------

                1. Período antes da ordem do dia; -----------------------------------------------------------

                2. Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------

                     a) Festa de Natal das crianças
                  b) Festa de Natal dos Idosos
                  c) Aprovação do Orçamento e P.P.I para o ano de 2011
                     d) Alteração da Postura de Trânsito  na Rua da Boa Vista
                     e) Construção de Parque Infantil no Jardim Gonçalo Velho
                     f) Transferência de Propriedade- Casa da Rua da Boa Vista n.º 45
                     g)  Presépio  e Árvore de Natal no adro da Igreja
                   

Período antes da ordem do dia
Aberta a sessão verificou-se a presença de todos os membros. ----------------------------------

Ordem de Trabalhos

--------------------------------a) Festa de Natal das crianças-------------------------------------------
A Festa de Natal das Crianças será realizada no dia dezasete de Dezembro de dois mil e
nove na sede da Junta de Freguesia com animação, entrega de prendas pelo Pai Natal  e
lanche.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- b) Festa de Natal dos Idosos----------------------------------------------
A Festa de Natal do Idoso e Reformado será realizada no dia dezanove de Dezembro de
dois mil e nove na sede da Junta de Freguesia com animação, peça de teatro, karaoke,
Bingo  com  oferta  de  cabaz  de  Natal  e
lanche-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------c) Aprovação do Orçamento para o ano de 2011-------------------------------
Foi aprovado o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos   para o ano de dois
mil e onze---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- d) Alteração da Postura de Trânsito  na Rua da Boa Vista------------------
Aprovou-se oficiar á Câmara Municipal da Ribeira Grande a alteração da postura de
trânsito na Rua da Boa Vista, com a proibição de circulação de veiculos naquela
zona , Rua da Boa Vista com excepção de acesso a moradores, devido ao perigo de
derrocadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------- e) Construção de Parque Infantil no Jardim Gonçalo Velho---------------
Começaram as obras de construção do Parque Infantil no Jardim Gonçalo Velho-------

----------f) Transferência de Propriedade- Casa da Rua da Boa Vista n.º 45-----------



Foi acordado  solicitar informações á Secretaria Regional da Habitação  o ponto de
situação da recuperação do imóvel.-----------------------------------------------------------------------

 -------------- g)  Presépio e Árvore de Natal no adro da Igreja----------------------------
Acordou-se   a construção de   árvore de Natal de armação em Tubo para colocação
no adro da Igreja.----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Foi aprovado pelo Secretário e Tesoureiro desta Junta, que a empresa de serralharia e

forja “José Manuel Duarte” executaria  o trabalho,  não tendo a  Presidente  tomado

partido nesta decisão, devido aos laços familiares que têm.-------------------------------------

Aprovou-se  a disponibilização das figuras do presépio  á comissão fabriqueira da
Igreja para a realização do presépio, apoiando ainda com  mão de obra dos nossos
trabalhadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão, lavrada a acta, assinada por
todos os membros presentes. --------------------------------------------------------------------


