Ata n.º 12/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE
ALMAGREIRA
Aos trinta um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito,
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,
Pela palavra do senhor presidente foram apresentados os trabalhos
realizados no último mês ao nível do abrigo das delegações de
competências, com a limpeza de aquedutos e valetas em muitos
caminhos da Freguesia. No caminho do Bom Despacho precedeu-se
ao corte de caneiras e remoção de uma viatura em fim de vida. Ainda
no caminho do Bom Despacho em colaboração com a Câmara
Municipal procedeu-se à recuperação do piso. Corte, limpeza e
queimada de caneiras na Praia Formosa. Colocação de placa com
advertência ao depósito indevido de resíduos no caminho dos
Barreiros. Apoio à Secretaria dos transportes e obras públicas com o
damper desta Junta de Freguesia em uma intervenção dessa
Secretária na Estrada Regional dos Picos. Na casa “Mata Moura” esta
Junta de Freguesia interveio com o corte da vegetação envolvente.
Também se colocou redes provisórias nas balizas do polidesportivo
desta Freguesia, para a realização do torneio de futebol inserido nas
comemorações do aniversário da freguesia.
A nível dos trabalhos realizados no programa “Ecofreguesia”,
realizaram- se recolhas de resíduos em locais identificados por esta
Junta de Freguesia.

Em relação a atividades desenvolvidas por esta Junta de Freguesia, a
mesma organizou e preparou as festividades do aniversário da
freguesia que celebrou 112 anos de existência.
O senhor presidente informou aos restantes membros do órgão
executivo que no dia 25 outubro, visitou o lugar do Monteiro a pedido
de um cidadão desta Freguesia tendo em conta que com as chuvas,
houve subida de água que obstruiu a ponte e fez estragos em algumas
pastagens. A referida situação foi encaminhada para a senhora Rita
Câmara, Diretora do Parque Natural desta Ilha.
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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