
Ata Nº. 07/2015
-----Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e quinze, pelas dezoito
horas e trinta minutos, nos termos do nQ.1 do artigo nQ.20, da Lei nQ• 75/2013,
de 12 de Setembro, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia o
executivo com a presença de Custódio do Nascimento Rodrigues Fernandes,
Paulo José Correia dos Santos e Maria Graziela Palma da Rocha Velho,
respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro.------------------------------------
-----A reunião teve início com as seguintes deliberações:--------------------------------
----Aceder ao pedido do Sr. Avelino Matos Velho, feito através de requerimento,
da carrinha de transporte escolar, para deslocação sua e de seus familiares a
Guimarães, a fim de participarem na celebração das Bodas de Ouro de um
p ri m o sace rd ote. ------------------------------------------------------------------------------------
-----Felicitar a associação desta freguesia - SPAC-São Pedro d' Arcos Ciclismo -,
pela brilhante vitória do seu atleta Filipe Machado, que se sagrou Campeão
Nacional de BTI/XCM, na categoria de Master 30, na prova de Reguengos de
Monsaraz, realizada no dia 06 de julho, propondo um voto de felicitações pelo
título alcançado, devendo ser informada a Associação e o atleta. --------------------
-----Autorizar a cedência da carrinha de transporte para uma deslocação da
equipe da SPAC-São Pedro d' Arcos Ciclismo, no dia 01 e 02 de agosto, à Srª. da
Graça.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-----Deliberou reconhecer oficiosamente ao senhor Vítor Manuel Ribeiro Vieira,
a sua disponibilidade e colaboração com este executivo e munícipes, por
graciosamente ter efetuado a colocação de duas grelhas na Rua de Maria Seca.--
-----Deliberado concluir a organização do processo referente ao prédio rústico
número mil trezentos e dezassete (Terrafeita) e promover a sua venda através
de hasta pública, considerando: que todos os anos a Junta de Freguesia tem de
dispor de verbas para a sua manutenção e limpeza; considerando que embora
este executivo tenha efetuado um contrato de arrendamento do prédio acima
referido o seu valor é irrelevante para as necessidades mais prementes da
freguesia como: a abertura e acesso de algumas vias; a pavimentação da
maioria das ruas que ainda estão com calçada à portuguesa; o arranjo adequado
da área envolvente da Igreja; o embelezamento exterior e interior da Casa
Mortuária e da Ex-Escola Primária; a carência de uma solução para o ringue,
etc., etc., etc. ----------------------------------------------------------------------------------------
-----Foi ainda deliberado providenciar a Hasta pública para a venda do material
lenhoso recuperado na limpeza do prédio de Sanjamondes, que se encontra
depositado junto dos contentores de S. Sebastião.----------------------------------------
-----Congratulamos com o início das obras de beneficiação das Travessas da
Fréguda e Pregosa e Rua de Paredes (parte) e agradecer oficiosamente aos
proprietários: senhor José Morgado (rebaixamento do acesso na Travessa da
Fréguda). Maria Fernandes Velho (retirada da vinha que sobreponha a Travessa
da Pregosa e cedência de quatro esteios para embelezar o espaço no inicio da
mesma}, Olívia Vieira Franco, Jorge Fernandes da Silva e José Araújo Antunes
pela colaboração e disponibilidade no alargamento na Rua de Paredes. A todos
o n OSS o Be m -h aja .----------------------------------------------------------------------------------
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-----Felicitar oficiosamente os senhores Agostinho Vieira Franco, Manuel Abreu,
Américo Franco, Manuel Matos da Silva e Alcides Ribeiro, pela colaboração e
disponibilidade no alargamento da Rua da Capela de Nossa Senhora das
Necessidades e cumprimentar o Município de Ponte de Lima pela cooperação
desse melhoramento, bem como no final da Rua de Arcos, na Rua do
OlhinhojRua da Cruz e Rua do Arco do Rio.--------------------------------------------------
-----Transferir os direitos de concessão da sepultura 164 (cento e sessenta e
quatro), de Maria Rosa Fernandes, para sua filha Rosa Maria Fernandes Ribeiro,
conforme documento de partilhas, arquivado na secretaria da Junta de
Freguesia, tendo sido emitido o respetivo Alvará. -----------------------------------------
-----Nada mais havendo a tratar a reunião terminou, pelas dezanove horas e
trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata q depois de lida e aprovada,
vai ser assinada pelos membros presentes.----------- - ------------------------------------
Custódio do Nascimento Rodrigue F rn es.-.S=~~~~~3------
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