Ata n.º 1/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE
ALMAGREIRA
Aos vinte oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove,
pelas vinte horas reuniu em reunião ordinária a Junta de Freguesia de
Almagreira na sede da Junta de Freguesia de Almagreira, estando
presentes o senhor Marco André Braga Carvalho, a senhora Sandra
Paula Puim Melo Resendes e o senhor Carlos Henrique Chaves Lima,
respetivamente, Presidente, Secretária e Tesoureiro do Órgão
Executivo.
Também esteve presente o senhor Luís Arruda.
Aberta a reunião,
O Senhor Presidente de Junta Freguesia de Almagreira deu início à
reunião fazendo um ponto de situação dos trabalhos realizados no
último mês tendo-se realizado no âmbito das Obrigações das
Delegações de Competências o corte, limpeza e remoção de
vegetação no caminho do Bom Despacho, do Brejo de Baixo, Brejo de
Cima, Caminho da Ribeira da Praia, Caminho das Courelas e Rua do
Congro; Limpeza e remoção de inertes em valetas e aquedutos na
Carreira e na Praia Formosa; Corte, limpeza e remoção de vegetação
do recinto escolar; Desmontagem e arrumação de todo o equipamento
e enfeites da época natalícia; Início da preparação do ferro para as
obras de ampliação do Cemitério, bem como a iniciação dos trabalhos
da vedação/separação da parcela cedida a favor do mesmo.
Referente aos trabalhos realizados ao abrigo da candidatura ao
Programa “Eco freguesia”, esta Junta de Freguesia procedeu à
eliminação de um foco descoberto, contendo plásticos de rolos de
silagem, na Canado do Picão.
Também durante o corrente este mês esta Junta de Freguesia realizou
a 22 monitorização das estações rateiras distribuídas pela Freguesia;
Realizou o corte, limpeza e remoção de vegetação em determinadas
zonas que compõem o Trilho de Areia Branca onde também colaborou

com a cedência de veículo Damper e colaborador para o auxílio no
transporte de material necessário para a reconstrução da ponte de
madeira existente no Trilho de Areia Branca, no lugar do Farroupo;
Intervenção de corte de canavial e vegetação em ambas as margens
da linha de água da Ribeira da Praia, na Praia Formosa; E conclusão
dos trabalhos de prestação de serviço para a construção em lona da
forra para a capota da caixa da carrinha de serviço.
O Executivo desta Junta de Freguesia recebeu a Senhora Deputada
Elisa Sousa, na nossa sede, para uma reunião a seu pedido, por
forma a se inteirar da realidade da nossa freguesia, das dificuldades e
problemas dos seus cidadãos. A Senhora Deputada fez-se
acompanhar pelo Senhor Ricardo Sousa, Presidente da Comissão
Politica do PSD.
Esta Junta de Freguesia recebeu dois pedidos de aceitação de
prestação de trabalho comunitário a favor da freguesia, de dois
cidadãos pertencentes à mesma, tendo um deles cumprir 40 horas e
outro 179 horas.
Esta Junta de Freguesia, representada pela Senhora Secretária,
reuniu na CMVP, com a comissão de Toponímia.
Esta Junta de Freguesia procedeu ao pedido de prorrogação por mais
seis meses do programa ocupacional SEI do ocupando Nelson Sousa.
Em relação aos pedidos de apoio, esta Junta de Freguesia, recebeu
um pedido de apoio da Associação Danças e Cantares Almagre, o
executivo após analisar o referido pedido deliberou por unanimidade
atribuir 150.00€ (Cento cinquenta euros).
E por fim esta Junta de Freguesia colaborou com a Fábrica da Igreja
de Almagreira com apoio logístico, cedência das instalações e loiças
da copeira para realização das festividades alusivas ao Santo Amaro.
Por não haver mais nada a tratar foi encerrada a reunião.
Por ser verdade e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata que
eu Sandra Paula Puim Melo Resendes a redigi e que vai ser assinada
por todos os membros presentes na reunião.
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