ATA N.º 03/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A VINTE E
SEIS DE MARÇO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM
------Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, sob a
Presidência de Sérgio Luís Cabral Medeiros, reuniu-se o executivo da freguesia, encontrando-se
presentes Elisa Resendes Aguiar e Nuno Filipe Aguiar, respetivamente Secretária e Tesoureiro.-----------O Presidente declarou aberta a sessão às vinte horas, sendo a reunião secretariada por mim,
Elisa Resendes Aguiar. A reunião foi aberta ao público. ---------------------------------------------------------Ponto 1 – Reperfilamento do Caminho da Amora:------------------------------------------------------Após ter sido solicitado à CMP a necessidade de reperfilamento do Caminho da Amora, no
que se refere à estabilidade dos taludes, a Secretária informou o restante executivo que ao passar
pelo local, verificou que a máquina já tinha dado início aos trabalhos.----------------------------------Prosseguindo, o Presidente alertou para a necessidade de, uma vez que se está a mexer no local,
deveria aproveitar-se a máquina e alargar a estrada e construir um passeio ao longo de todo o
caminho da Amora, de modo a facilitar a circulação de veículos e pessoas. Assim sendo,
deliberou-se propor à Câmara Municipal a construção de um passeio ao longo de toda a rua.--------------Ponto 2 – Caminhos Agrícolas: -----------------------------------------------------------------------------O Tesoureiro reforçou a necessidade urgente de intervenção em alguns caminhos agrícolas
que se encontram com o piso bastante degradado, bem como os taludes com a necessidade de
serem intervencionados. O Presidente referiu que a limpeza de taludes por parte da Junta de
Freguesia não é o problema, o problema é o piso que não tem sido intervencionado atempadamente
pela DRRF. Assim sendo, a Secretária propôs que se entre em contato com os Serviços Florestais
do Nordeste e perceber quando está prevista a intervenção nos caminhos agrícolas de Água
Retorta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3- Mobiliário urbano nos parques de merendas:-----------------------------------------------Atendendo que tem havido um aumento do número de utentes dos parques de merendas da
Fajã do Calhau, Ramal e Fagundas, o executivo deliberou equipar estes locais com caixotes para
resíduos sólidos urbanos, feitos em madeira pelo carpinteiro, garantindo o enquadramento
paisagístico naqueles locais.------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente, à qual não
compareceu nenhum cidadão, quando eram vinte e uma horas, lavrando-se a presente ata que
depois de lida em voz alta vai ser assinada pelo Presidente, pelo Tesoureiro e por mim Elisa
Resendes Aguiar, Secretária, que elaborei e subscrevi. -----------------------------------------------------
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