
Ata Nº. 06/2014

------Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e catorze, 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 d-o 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: --------------------------------------
------- Autorizar a Associação Desportiva Arcuense a colocar um grelhador e duas

mesas de pedra na áreaenvolvente ao polidesportivo, desde que as

características do espaço, não seja malte radas; ---------------------------------------------

------- Atribuir um subsídio à Associação Desportiva Arcuense, no valor de 3S0,OO€

(trezentos e cinquenta euros) para apoio à realização às suas atividades;------------

------- Atribuir um donativo à Associação Desportiva os Limianos SO,OO€

(Cinquenta Euros), para apoio à realização do V Torneio Internacional de Ponte de

Lima; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Atribuir um apoio no valor de SO,OO€ (Cinquenta Euros), à Rádio Voz do

Neiva, para a realização do programa "Terra Viva", dedicado à -divulgação regional

da nos sa f regu esia; ----------------------------------------------------------------------------------_

------- Solicitar orçamentos a empresas de transportes, para a realização da

habitual temporada de praia, que este ano irá decorrer de 7 a 18 de julho; ---------

------- Solicitar autorização aos proprietários do caminho municipal São Pedro

d' Arcos/Fontão, via Necessidades, no sentido de cederem os terrenos necessários

para o seu alargamento, assim como solicitar à Câmara Municipal o suporte

fi na nceiro, da refe ri da obra; ----- --.-'----------------- ..--------------------------------.--------------

••_li



------- Participar no Cortejo das Feiras Novas, com o quadro, Romeiros de Sta.

Justa. Iniciar o processo de contactos com intervenientes, bem como planificação

do eve nto ; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- Solicitar apoio técnico à Câmara Municipal, para elaboração de um projeto

de definição de sepulturas na parte nova do Cemitério Paroquial, por forma a

pode rm os efetu arum tra ba Iho devid ame nte o rga nizado; --------------------------------

------- Encarregar o tratorista habitual da limpeza dos espaços junto ao Calvário,

Ringue, Alto de Arcos, Maria Seca e caminho da Maria da Luz ao Largo do

Resineiro;-----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Encomendar 5 (cinco) argolas de cinquenta centímetros de diâmetro para

colocar numa travessia no Rua da Moimenta (Pregosa), bem como 10 (dez)

argolas de trinta centímetros de diâmetro para colocar num canal, na Rua da

Barre ira (Troga I); ------------------------------------------------------------------------------------

-------Felicitar todos participantes no passeio dos idosos (Soo da Maia, Caves

Messias e Real Companhia Velha) bem como a forma organizada das visitas e

almoço, pese embora o incidente ocorrido com o Sr. Manuel da Luz Fernandes ----

------Continuar a acompanhar a situação social do Sr. António Marcos, uma vez

so Iucio nado o caso de sua es posa; ---------------------------------------------------------------

-------solicitar a intervenção da Câmara Municipal na recuperação do Tanque

existente em stª. Justa bem como na ligação das águas sobrantes da bica da

Capela para o mesmo, como forma de apoio/prevenção de incêndios;----------------

-------Acompanhar técnico da Associação Florestal do Lima no levantamento das

ribeiras da Silvareira e Muragalhos, para futura candidatura de limpezas ripícolas;-

-------solicitar orçamentos param reposição do pavimento na Rua do Agro e

desci da do Cru zeiro; ----------------------------------------------------------------------------------

-------sensibilizar Presidente da Câmara para a necessidade de uma intervenção

mais profunda no acesso ao conjunto arquitetónico de Santa Justa, uma vez que a

recuperação do mesmo se encontra em fase de acabamento;----------------------------

-------Ordenar, com urgência, a reposição do piso na Rua da Aldeia (próximo da

entrada do Sr. João Antunes) por forma a evitar que alguma situação mais grave

po ssa aco nte ce r.--------------------------------------------------------------------------------------

------- Nada mais havendo a tratar, a reunião terminou, pelas dezanove horas e

trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada,

va i ser assinada pe Ios me m bros pre se ntes. ---------------------------------------- -----------
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