
Acta n.º17
 7ª REUNIÃO MENSAL DA JUNTA DE FEGUESIA

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho 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: 

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

1. Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------

- Curso de Suporte Básico de Vida;

- Livro de reclamações;

- Placa do adro da Igreja;

- Programa Pro-emprego Prosa;

- Projectos de OTLJ Ocupação em Férias e Jovens Solidários; 

- Polidesportivo;

- Casas-de-banho públicas;

- Gradeamento de protecção da vitrina do Espírito Santo.

- Colocação de Oleão na Freguesia

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

Ordem de Trabalhos
Foi informado que Curso de Suporte Básico de Vida realizar-se-á no próximo dia dez de

Julho,  no  complexo  desportivo  da  Escola  Secundária  da  Ribeira  Grande,  para  os

elementos que fazem parte do núcleo local de Protecção Civil da freguesia. ------------------

Recebemos a informação da DROAP sobre o novo livro de reclamações a adoptar pelas

autarquias locais. Foi aprovada a encomenda do mesmo à Imprensa Nacional-Casa da

Moeda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi aprovada a remoção da placa existente no adro da Igreja, sendo recolocada no muro

existente na Rua da Boa Viagem, ao lado do fontenário existente. --------------------------------

Foi  aceite  a  substituição  do  já  aprovado  programa  de  Pro-Emprego  PROSA,  para

colocação  de  mais  um trabalhador  nesta  Junta  de  Freguesia,  a  prestar  serviços  de

vigilância e manutenção das casas-de-banho e jardim públicos da freguesia, com início no



próximo dia 2 de Julho. ----------------------------------------------------------------------------------------

Foi aprovada a criação de 3 projectos de OTLJ, dos quais dois são “ocupação em férias”

e um “jovens solidários”, o que implicará 4 jovens a trabalhar neste programa, pela Junta

de Freguesia, com início no próximo dia 5 de Julho. --------------------------------------------------

Foi informado a empresa Ribeira Grande Mais que o piso sintético do polidesportivo está

com as linhas delineadoras do campo descoladas, pelo que seria necessário entrar em

contacto com a empresa que executou os trabalhos, para procederem á sua reparação.

Já foi retirado o contentor que a empresa lá tinha deixado, aquando das obras. -------------

Aprovou-se  que  o empreiteiro a realizar  as obras será Agostinho Câmara,  tendo sido

acordado entre as partes que todos os materiais ficariam a cargo da Junta de Freguesia,

ficando  o  empreiteiro  apenas  responsável  pela  mão-de-obra.  A obras  terão  inicio  de

imediato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi  decidido  colocar-se  um  gradeamento  na  vitrina  do  Espírito  Santo  da  Junta  de

Freguesia.  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 que tem com o mesmo. -----------------------

Após discussão, aprovou-se que o sitio mais indicado para  a instalação de um oleão na

freguesia seria Junto ao Bairro Social na Avenida Gago Coutinho.--------------------------------

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

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


