ATA N.º 07/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A TRINTA DE
JULHO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM
------Aos trinta dias do mês de julho 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 – Apoio para a aquisição de janelas para a Sociedade Musical Nossa Senhora
da Penha de França:---------------------------------------------------------------------------------------------------A Secretária informou o restante executivo que a Sociedade Musical solicitou apoio à Junta
de Freguesia para a substituição das janelas da sala de ensaios, fazendo a substituição de madeira
para alumínio. São quatro janelas na totalidade, tendo a referida Sociedade Musical informado que
a Câmara Municipal assumiu apoiar na aquisição de duas. Assim sendo, deliberou-se, por
unanimidade, apoiar na aquisição das duas janelas restantes.----------------------------------------------Ponto 2 – Aquisição de painel de azulejos para o cemitério paroquial:-------------------------------------O Tesoureiro informou os restantes que o pároco da freguesia solicitou apoio para a
aquisição de um painel de azulejos para instalar na capela do cemitério, uma vez que pretende
realizar missas no mês de novembro no local, por ser o mês da celebração do dia das almas e do
Dia de Todos os Santos. A Secretária referiu que concorda com a aquisição dos mesmos, mas
quem terá de assumir os custos será a Junta, uma vez que é a entidade gestora do cemitério. Assim
sendo, deliberou-se, por unanimidade, solicitar orçamentos do painel consoante as medidas da
capela e proceder à sua aquisição, ou, em alternativa, a paróquia proceder à compra e a Junta de
Freguesia atribuir à paróquia um subsídio no valor do painel.----------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------Água Retorta, 30 de julho de 2021
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