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Acta n.º24
13ª Reunião Mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e oito  dias  do mês de Maio do ano de dois mil e onze, 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; 

Registo de Presenças

  2. Ordem de trabalhos:

 a) cadeira eléctrica para idosos e deficientes na sede da Junta de Freguesia

b)Festa da Coroa

c)  1 de Junho Dia da Criança

d) São João

e) aquisição de tinta

f) OTLj
            

Período antes da ordem do dia

Aberta a sessão verificou-se a presença de todos os membros. -------------------------------

A Presidente informou que os projectos PROSA, foram aprovados , serão colocados três

pessoas ao serviço da Junta de Freguesia, duas senhoras e um homem.---------------------

 Foi igualmente aceite o pedido de prorrogação dos projectos já existentes do Prosa.----

A candidatura de apoio ao Espaço Tic, foi aprovada  no valor de  nove mil e quinhentos

euros a ser transferido para  a manutenção do espaço para o ano de dois mil e onze.------

 Ordem de Trabalhos

a) Finalmente foi montado pela empresa OTIS a cadeira eléctrica para idosos e

deficiente na sede da Junta de Freguesia, incluída no projecto de execução da

sede. O seu funcionamento só será activado após assinatura do obrigatório

contrato de manutenção que será trimestralmente.  Após confirmação da sua
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obrigatoriedade foi aprovado a aceitação do contrato. ---------------------------------

b) Foi aceite a proposta de levar a  coroa da Junta á Igreja  a coroar no dia onze de

Junho, dia da festa da Catequese. Após a missa será,  em conjunto com a Igreja,

Catequistas e mordomos do Divino Espirito Santo,  distribuído  sopas e carne

guisada no salão paroquial para toda a freguesia.----------------------------------------

c) Será realiado jogos com as crianças, oferta de lanche e entrega de balões. ----------

d) Para a festa de São João ,  foi aprovado organiar um passeio de bicicleta, no dia

23 de Junho e no dia 24  festa  com sardinhas e vinho. --------------------------------

e) Foi aprovado a compra de quinze bidões de tinta no Continente da Ribeira

Grande com o propósito de oferta a famílias. -------------------------------------------

f) Aprovou-se a Candidatura   ao OTLj  com apresentação de três projectos para

colocação de jovens de ocupação  em férias.---------------------------------------------

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

os membros presentes. ------------------------------------------------------------------------------


