
Acta n.º 8

3ª REUNIÃO MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA

Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro de dois e dez a Junta de Freguesia reuniu

publicamente  com  todos  os  membros  que  a  compõem,  com  a  seguinte  ordem  de

trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1.Foi informado que se encontra-se concluída a canada do Morgado e os passeios;--------

2. Alcatroou-se o resto do passeio junto ao Bairro Social,--------------------------------------------

3. Concluiu-se o levantamento do muro do Bairro do Canto dos Reis;----------------------------

4. Procedeu-se à limpeza do Jardim junto a este canto e jardim dentro do Bairro;------------

5. Pintou-se a casa de ferramentas da Junta de Freguesia;-----------------------------------------

6. Colocou-se fechaduras novas nos portões de entrada da escola;------------------------------

7. Abriu-se o espaço TIC;-------------------------------------------------------------------------------------

8. Oficiou-se à P.S.P. para retirar viatura da via pública;----------------------------------------------

9. Efectuou-se pedido de papeleiras;----------------------------------------------------------------------

10. Oficiou-se para aquisição de terreno na Canada do Cemitério para Habitação;----------

11. Solicitou-se informações sobre o programa “PROSA”.-------------------------------------------

12. Limpou-se o boeiro junto à loja do Valdemar;-------------------------------------------------------

13. Oficiou-se à CGD para instalação do multibanco;-------------------------------------------------

14.  Começaram os  trabalhos do Polidesportivo;-------------------------------------------------------

15. Recebemos proposta para aquisição de terreno junto ao cemitério.--------------------------

16. Oficiou-se à Câmara para substituir os candeeiros no largo da Igreja.-----------------------

17.  Esteve nesta freguesia  a Arquitecta da  Câmara para melhoramentos  no Porto de

Pesca.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Foram completamente demolidas as casas em ruínas no Largo Gonçalo Velho.----------

ORDEM DE TRABALHOS
1. Pedido de ATL-------------------------------------------------------------------------------------------

2. Parque de estacionamento--------------------------------------------------------------------------

3. Calendarizar limpeza de freguesia-----------------------------------------------------------------

4. Inauguração do espaço TIC-------------------------------------------------------------------------

5. Colocação da cadeira dos deficientes------------------------------------------------------------



6. Vedação do espaço da Casa do Povo------------------------------------------------------------

7. Outros------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
Foi iniciada juntamente com a Câmara Municipal  a possível  criação de um espaço

para ATL na Escola das Calhetas, tendo sido informado que a escola iria dar parecer

favorável e cedência de uma sala para o efeito.----------------------------------------------------

2.
Relativamente ao parque de estacionamento junto ao Café Braz,  foi-nos informado

que o terreno era propriedade privada e será necessário a sua compra. Neste caso

torna-se mais viável a construção de um parque de estacionamento no largo Gonçalo

Velho,  pelo  que  se  vão  encetar  diligências  nesse  sentido  caso  não  haja  acordo

relativamente ao primeiro terreno.----------------------------------------------------------------------

3.
A limpeza da freguesia é efectuada por um funcionário da Câmara Municipal às 2ª, 4ª,

e 6ª pelo que se torna  necessário calendarizar a mesma a fim de ser correctamente

efetuada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assim  todos  os  dias  terá  de  efectuar  a  limpeza  no  largo  da  Igreja  e  assim

sucessivamente:---------------------------------------------------------------------------------------------

 2ª  - Rua do Porto, Bairro Canto do Reis e Calhau da Furna;----------------------------------

4ª – Bairro Social, Rua da Boa Viagem e estrada regional e rua nova da Igreja;-----------

6ª  –  Rua  da  Boavista,  Rua  Central,  Rua  Alexandre  José  Moniz,  e  respectivas

travessas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.
Foi decidida a inauguração do espaço  TIC para o dia 14 de Fevereiro de 2010 pelas

15,30h. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.
Foi decidido insistir junto à empresa para a rápida colocação da cadeira de acesso ao

piso superior para deficientes. ---------------------------------------------------------------------------

6.
Foi  decidido  pedir  orçamento  para  a  vedação  do  espaço  reservado  à  Casa  do

Povo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.



Foi  decidido  organizar  um torneio de jogos  de  computador  atribuindo-se  prémio  e

colocando-se na página desta entidade.--------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a analisar foi encerrado a presente reunião.------------------------------


