
Acta n.º15
 6ª REUNIÃO MENSAL DA JUNTA DE FEGUESIA

Aos vinte e oito dias do mês de Maio 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; 

- Presenças

2. Ordem de trabalhos: 

-programa Pro-emprego PROSA. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Aberta a sessão verificou-se a presença de todos os membros. -------------------------------

Tomou a palavra a Presidente da Junta que deu conhecimento aos outros membros da

proposta  colocada  pelo  Vereador  da  Câmara,  Sr.  Fernando,  referente  ao  coveiro,

funcionário da Câmara, a prestar serviços no cemitério da freguesia às Quintas e Sextas-

Feiras. -----------------------------------------------------------------------------------------

Propôs que a Junta de Freguesia ficasse responsável pela limpeza do cemitério, deixando

este funcionário de vir à freguesia às Quintas e Sextas-Feiras, vindo apenas nos funerais.

Após conversa que teve com o funcionário, onde houve demonstração, por parte por parte

do mesmo, em não querer vir mais para a freguesia. Por estas razões, comuniquei ao

vereador que por agora não aceitava a proposta devido ao comportamento do funcionário,

este iria manter a sua vinda à freguesia nos dias previstos. -----------------------------------------

Foi solicitado à Junta de Freguesia, por parte de um morador do Bairro Social, que devido

a um problema que teve no semidouro existente na sua habitação, a construção de um

novo ao lado de sua casa, no espaço considerado domínio público. Após ida à sua casa,

constatamos que não havia solução para o semidouro existente,  nem há espaço para

construir um novo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

A proposta do morador foi aceite por todos os membros da Junta e que os serviços iriam

ser executados pelo empreiteiro Agostinho Câmara. --------------------------------------------------

A Ribeira  Grande  Mais  respondeu  positivamente  ao  nosso  pedido  de  reparação  dos

duches e balneários da zona balnear. Informando-nos que iriam ser reparados, colocar

um vigilante e nadador-salvador aos fins-de-semana. ------------------------------------------------



Relativamente  ao  dia  um de Junho, dia mundial  da criança, foi  aprovado  que  se  iria

efectuar  neste  dia  jogos  tradicionais  no  polidesportivo,  com  convite  à  escola  para

participar, com entrega de lanche e balões.--------------------------------------------------------------

Ordem de Trabalhos
A Presidente informou o seguinte:  foram aprovados os  três  projectos de pro-emprego

PROSA, com a colocação de um desempregado, a trabalhar pelo programa pro-emprego

PROSA, como vigilante do polidesportivo, outro só iria começar no próximo dia dezasseis

de Junho, pelo motivo de só completar os seis meses inscritos no centro de emprego,

nesta altura. O terceiro iria começar no dia um de Junho, prestando serviços na escola.

Contudo, foi-nos comunicado pela responsável da escola, que os mesmos já não seriam

necessários,  uma  vez  que  há  alguém  do  Projecto  Agir  a  desempenhar  as  tarefas.

Comunicou-se ao centro de emprego a situação, enviou-se ofício solicitando a mudança

do Projecto para vigilância e limpeza das casas de banho públicas e jardim. ------------------

 

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

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


