Ata nº 10/2018
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 20
de fevereiro de 2018.--------------------------------------------------------------------------------- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.-------------------------------------------------- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes,
António Rodrigues Torrão, Presidente, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário, Horácio
Manuel Patrício Abreu, Tesouseiro.------------------------------------------------------------------ Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------------1 - Votação da Ata Ordinária de 06 de fevereiro de 2018.
2 – Pedido do sistema de som, do CSRC do Vale Brejo
3 – Convite para estar presente na Rainha das Vindimas em Vila Nova da
Rainha.
4 – Proposta para atribuição de um valor superior aos carros participantes no
Corso de Carnaval.
--- Executivo da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------ 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 06 de fevereiro de
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder o sistema de som, ao Centro Social
Recreativo Cultural do Vale Brejo, no dia 2/3 março, para o evento do passeio tt.----------- 3 – Deliberou, por unanimidade, marcar presença na Gala da Eleição da Rainha das
Vindimas de Vila Nova da Rainha, no dia 3 de março de 2018.--------------------------------- 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a sugestão dos serviços relativamente ao
Carnaval, que a seguir se transcreve:
Os serviços administrativos sugerem:
Atendendo a fraca adesão ao corso carnavalesco realizado este ano e por forma a
incentivar e reconhecer o empenho dos 3 (três) carros participantes, sugerimos que o
valor atribuído fosse revisto para 75, 00€( setenta e cinco euros).Aveiras de Cima, 20
de fevereiro de 2018.---------------------------------------------------------------------------------- Encerramento.------------------------------------------------------------------------------------- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião.------------------------------------------------------------------------------------ Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Presidente Secretário
e Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente __________________________________
O Secretário ___________________________________
O Tesoureiro ___________________________________

