ATA N.º 06/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A VINTE E
CINCO DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM
------Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezanove 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 dezanove horas, sendo a reunião secretariada por
mim, Elisa Resendes Aguiar. A reunião foi aberta ao público. ---------------------------------------------------Ponto 1 - Pintura da Casa do António Chicharro:------------------------------------------------------O Presidente informou o restante executivo que a casa do António Chicharro, propriedade do
Município, teve uma pintura exterior, bem como a instalação de portas e janelas provisórias, dando
um outro aspeto ao local, até que o Município decida o que vai fazer com aquele imóvel. O pessoal
operacional da Junta procedeu à referida pintura e instalação de portas e janelas.-----------------------------Ponto 2 – Colaboração com o Centro de Saúde nos pedidos de receitas: -------------------------O Presidente informou o restante executivo que a Junta de Freguesia está a colaborar, desde o
mês passado, com o Centro de Saúde da Povoação na marcação de receitas dos utentes da
freguesia. Basta se deslocarem à Junta ou ao Posto dos Correios e as nossas administrativas fazem
chegar o pedido ao centro de saúde.----------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Campo de voleibol de praia na Fajã do Calhau: --------------------------------------------O executivo deliberou adquirir areia pré fabricada e construir um campo de voleibol de praia
na Fajã do Calhau, bem como organizar torneios durante o verão, em parceria com o Clube
Desportivo de Água Retorta.------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Parque Infantil -obras de remodelação: ------------------------------------------------------ O executivo deliberou, por unanimidade, dar início às obras de remodelação do parque
infantil, no que se refere à reparação da calçada, pavimentação do piso que vai receber os
equipamento e construção de novas zonas verdes nas imediações, em parceira com a
Câmara Municipal da Povoação, de modo a agilizar a obra.------------------------------------------------------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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