ATA N.º 12/2020
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A
VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE
-------Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, 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 Sousa, 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. ---------------------------------------------------------Primeiro Ponto – Pavimentação do Outeiro e Caminho da Amora:---------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia informou o restante executivo que a pavimentação dos
caminhos do Outeiro e da Amora ficaria brevemente concluída, bem como a substituição das
valetas laterais para escoamento de água. Esta obra foi solicitada por este executivo à Câmara
Municipal da Povoação, uma vez que estes dois arrumantos encontravam-se em avançado estado
de degradação.----------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo Ponto – Atividades de Natal:---------------------------------------------------------------------O executivo, após reflexão, deliberou executar a montagem da iluminação de Natal nas ruas da
Freguesia, bem como a passagem de música natalícia exterior nas ruas de Água Retorta. Como é
habitual, a Junta de Freguesia deliberou adquirir brinquedos para oferecer às crianças até aos 12
anos de idade, residentes em Água Retorta, e proceder à sua distribuição porta a porta, cumprindo
todas as recomendações de higiene e segurança propostas pela Direção Regional da Saúde.---------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente, à qual não compareceu
nenhum cidadão, quando eram vinte horas e trinta minutos, lavrando-se a presente acta 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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