Ata n.º 6/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE
ALMAGREIRA
Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 de Freguesia de Almagreira deu início à
reunião fazendo como habitualmente um ponto de situação dos
trabalhos realizados durante o último mês tendo-se realizado no âmbito
das Obrigações das Delegações de Competências o corte, limpeza,
remoção de vegetação em diversos caminhos da freguesia.____________
No corrente mês, a Junta de Freguesia em conjunto com os alunos da
escola primária EB JI/1 desta freguesia recolheram resíduos em toda a
costa e terrenos adjacentes da praia formosa. Esta acção de
sensibilização está inserida na campanha entre mares, programa eco
freguesia e bandeira azul da europa. Também se realizou ao abrigo do
programa eco freguesia a atividade “jardinagem sénior” onde esta junta
de freguesia adquiriu diversas tipologias de plantas e em conjunto com o
grupo sénior as mesmas foram plantadas nos jardins do parque de
festas, contribuindo assim para o seu embelezamento. _______________
Também durante o corrente mês, esta Junta de Freguesia realizou
monitorização das estações rateiras distribuídas pela Freguesia. _______
A vinte e seis de junho deu-se o início à colocação ao abrigo programa
SEI, em resultado da candidatura efetuada ao referido programa. ______
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. __________________________

Presidente –

Secretária –

Tesoureiro –
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

