Ata n.º 7/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE
ALMAGREIRA
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove,
pelas vinte horas reuniu em sessão 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, remoção de vegetação e
aplicação de herbicida em diversos caminhos da freguesia, limpeza e
manutenção do Cemitério Paroquial de N. Sra. da Paz, tendo-se mantido
a limpeza de diversas sepulturas particulares. Também se procedeu ao
corte, limpeza e manutenção parcial do Trilho PR06 – “Areia Branca” e
toda a envolvente ao fontanário da “Fonte da Rainha”. Manutenção e
limpeza dos espaços adjacentes ao recinto escolar. Em colaboração com
o Município de Vila do Porto concluiu-se a intervenção no caminho do
Brejo de Cima com a betonagem de toda a via.______________________
Ao abrigo do programa “Eco freguesia, freguesia limpa 2019”, esta Junta
de Freguesia interveio na linha de água da Ribeira da Praia com o corte,
limpeza e manutenção da mesma. Foi efetuada a recolha sempre que
necessário, de resíduos ferrosos e resíduos de maior porte junto dos
ecopontos. Todos os referidos resíduos são posteriormente
reencaminhados e entregues em CPR. Realizou-se a 2ª atividade “os
suspeitos do costume do rio ao mar sem lixo”. ______________________

Em relação a outros trabalhos realizados por esta Junta de Freguesia,
interveio no parque infantil, jardins envolventes do Edifício Polivalente
de Almagreira e Parque de Festas, com o corte, limpeza e manutenção
dos mesmos. No Parque de Festas, em colaboração com a comissão de
festas deste ano e que para além do apoio habitual, esta Junta de
Freguesia realizou a perfuração, fixação e acabamento final de tubo para
colocação dos postes de iluminação no parque de estacionamento do
referido recinto. _______________________________________________
Também durante o corrente mês, esta Junta de Freguesia realizou a
monitorização das estações rateiras distribuídas pela Freguesia. _______
No corrente mês esta Junta de Freguesia teve a colocação de dois jovens
ao abrigo OTLJ.________________________________________________
O Senhor Presidente representou a Junta de Freguesia no jantar convívio
organizado pela Associação Cultural de Danças de Cantares Almagre,
onde foi efetuada a apresentação de cumprimentos e boas vindas ao
Rancho Folclórico de S. Pedro de Vila Franca do Campo e do Rancho
Folclórico do Centro Social de Vila Nova de Sande. Esteve presente na
reunião de preparação do desfile etnográfico a realizar-se a 11 de agosto.
Também reuniu com a CMVP para análise e conclusão das
monotorizações das estações rateiras em toda a ilha. ________________
Foi cedido à Freguesia de Almagreira por parte da esposa do Sr. António
Soares de Bairos e restante família, o espólio referente ao típico carro de
bois e demais utensílios, pertencentes ao Sr. António Bairos. Esta Junta
de Freguesia comprometeu-se a elaborar uma placa em memória do Sr.
António para posterior colocação permanente junto ao referido espólio.
O Senhor Presidente propôs aos restantes membros do executivo a
atribuição de um voto de louvor à Sra. Maria Bairos e família pela
cedência do espólio acima mencionado. Ao que os membros do
executivo votaram a favor, sendo esse voto de louvor depois de
elaborado, reencaminhado para a assembleia de freguesia para sua
deliberação.______________________________ ____________________

Esta Junta de Freguesia recebeu verbalmente um pedido de apoio para o
suporte das despesas do funeral da Sra. Cidália Araújo, ao que esta Junta
decidiu de acordo com o regulamento e tabela geral de taxas em vigor,
aplicar a isenção da taxa de inumação em covais (Cinquenta Euros) à
família da Sra. Cidália sepultada no Cemitério Paroquial de Nossa Sra. Da
Paz. _________________________________________________________
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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