Ata nº 101/2017
--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 18 de julho
de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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, Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------1 - Votação da Ata Ordinária de 04 de julho de 2017.
2 – Pedido de equipamento de som e vídeo-projetor.
3 - Carta de freguês sobre a alteração do nome da Rua do Progresso
4 – 6 ª. alteração à despesa.
5 – 2ª. alteração ao PPI.
--- Executivo da Junta de Freguesia:----------------------------------------------------------------------- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 04 julho de 2017.------------------- 2 - Deliberou, por unanimidade, ceder o equipamento de som e vídeo-projetor, à Coligação
Pelo Futuro da Nossa Terra, no dia 21 julho entre as 15h e as 23h.-------------------------------------- 3 - Deliberou, por unanimidade, deixar registado em ata, a carta dirigida à Junta de Freguesia
do Srº. Rui Gomes, mostrando o seu desacordo na mudança do nome da Rua do Progresso , para
Rua António Pratas Cardoso, não por ter nada contra a pessoa em causa, mas porque tudo isso irá
trazer gastos para os moradores.-------------------------------------------------------------------------------- 4 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 6ª. alteração à despesa no valor de 3 150,00€ ( três
mil cento e cinquenta cêntimos).------------------------------------------------------------------------------- 5 Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. alteração ao PPI no valor de 700,00€ (
setecentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, Senhores Presidente,
Secretário e Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente ___________________________________
O Secretário ___________________________________
O Tesoureiro___________________________________
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