
ACTA N.º 11
 4º REUNIÃO MEN  SAL DA JUNTA DE FEGUESIA  

Aos vinte e seis dias  do mês de Fevereiro de 2010  a Junta de Freguesia reuniu na sede

da Junta de Freguesia com todos os membros que a compõem, com a seguinte ordem de

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

1. período antes da ordem do dia---------------------------------------------------------------------

2. Curso de Protecção Civil-----------------------------------------------------------------------------

3. Recuperação de Gradeamentos do Jardim Público-------------------------------------------

4. obras de escoamento de águas pluviais junto ao Bairro Social----------------------------

                  
1- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

A presidente da Junta, esclareceu aos restantes membros do órgão executivo, da acção

de Formação Autarquias, organizada pela DROP, dos pontos importantes, da legislação e

alertou para o facto de haver alguns pontos importantes a resolver. Nomeadamente a

execução de regulamentos, regimento da Assembleia e Inventário.-------------------------------

2.
Com um número de inscrições suficientes á realização do Curso de protecção civil,  na

sede da Junta de Freguesia, em horário pós laboral nos dias 29, 30 e 31 de Março; 5, 6 e

7 de Abril; 12, 13 e 14 de Abril.-------------------------------------------------------------------------------

3.
Aprovou-se a recuperação dos gradeamentos do Jardim Publico, no largo Gonçalo velho,

por esses se encontrarem todos podres.------------------------------------------------------------------

Tomou a decisão o Secretário e o Tesoureiro que a execução do serviço de recuperação

dos gradeamentos  do Jardim,  seria feito  pela  Oficina  de  Serralharia  e  Forja  de José

Manuel Costa Duarte.------------------------------------------------------------------------------------------

Não participou desta decisão a Presidente da Junta, pelos laços familiares.-------------------

4
Foi decidido que devido ao acumulamento  das águas junto  ao lado poente do Bairro

Social e o  não escoamento fluente  das aguas pluviais, aquando as chuvadas, realizar-se

junto  ao  mesmo  trabalhos  de  recolha  das  águas  numa  sarjeta  e  a  condução  a

semidouro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os trabalhos vão ser executados, pelo Sr. António Serra, conhecedor da matéria.------------

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


