Ata nº 07/2018
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 09
de janeiro 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 26 de dezembro de 2017.
2 – Convite para o 86º. Aniversário dos Bombeiros de Azambuja, pedido de
apoio para aquisição de novos capacetes.
3 – Apoio à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau.
4 – Apoio ao Resgate TT, para o evento 4º. Resgate TT ao Porco.
5 – Apoio à Associação de Caçadores da Freguesia de Aveiras de Cima, para o
evento montaria aos Javalis.
--- Executivo da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------ 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 26 de dezembro de
2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o convite para participar na Sessão Solene
do 86º. Aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Azambuja, deliberou ainda oferecer um capacete.------------------------------------------------ 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar monetariamente com 25,00€ (vinte cinco
euros) a Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, para ajudar na cura da
Lepra.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar monetariamente com 100,00€ (cem euros), o
Resgate TT, no evento 4º. Resgate ao Porco no Espeto, vai emprestar a Tenda e o
Pórtico e imprimir 30 Flyer a cores para divulgação do evento.--------------------------------- 5 – Deliberou, por unanimidade, apoiar monetariamente com 100,00€ (cem euros), a
Associação de Caçadores da Freguesia de Aveiras de Cima, para ajudar a fazer face às
despesas com a Montaria aos Javalis, marcaram presença no almoço convívio conforme
convite.------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 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 ___________________________________

