ATA 04/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A TRINTA DE
ABRIL DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM
------Aos trinta dias do mês de abril 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: Adjudicação por parte da CMP da Estação de Tratamento da Água:-------------------O Presidente da Junta informou o restante executivo que a Câmara Municipal da Povoação
adjudicou à empresa Casanova a obra da Estação de Tratamento de Água de Água Retorta. O
Tesoureiro referiu que a obra só peca por tardia, que é uma necessidade urgente para a freguesia. O
Presidente referiu que espera-se que em 6 meses a estação esteja em funcionamento, de modo a
garantir o abastecimento de água com qualidade à nossa população.-------------------------------------Ponto 2 – WC do miradouro do Ramal: --------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, proceder à remodelação das casas de banho do
Ramal, uma vez que já se encontram em avançado estado de degradação, sendo necessário
proceder à substituição de loiças sanitárias, torneiras, mosaicos, azulejos e pintura. Deliberou-se
adquirir o material necessário para esta intervenção.-------------------------------------------------------Ponto 3: Bancos do Jardim da Casa do Povo:--------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, proceder à reparação das tábuas dos bancos do
jardim da Casa do Povo, bem como proceder à pintura dos pés e réguas. Deliberou-se solicitar
apoio à Câmara Muncipal para adquirir o material, no que se refere a madeiras e tintas.-------------------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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