Ata nº 96/2017
--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 09 de maio
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 26 de abril de 2017.
2 - Trabalho a favor da Comunidade prestado pelo Leonardo da Fonseca Machado.
3 - Apoio à Prova de Atletismo “ Grande Prémio José Maduro” organizada pela Casa do
Povo Aveiras Cima.
4 - Pedido de reunião com o Executivo da Junta de Freguesia por parte Eduardo Pereira
Global Soft.
5 - Pedido de terreno da Milhariça, para espectáculo do Circo Noderland.
6 – Pedido de Cedência do Parque das Malhadinhas.
7 - Aprovação da 4ª. Alteração à Despesa.
--- Executivo da Junta de Freguesia:----------------------------------------------------------------------- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 26 abril de 2017.---------------------- 2 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido da Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais, para que Leonardo da Fonseca Machado, cumpra obrigatoriamente 70 horas de
trabalho comunitário.--------------------------------------------------------------------------------------------- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Casa do Povo de Aveiras de Cima, na Prova de
Atletismo, com a cedência do seguinte material, pórtico; pódio e aparelhagem de som; 5
caixotes do lixo, utilização do espaço envolvente ao Jardim Joaquim Gomes Loureiro (Coreto),
para efectuar um mercado de artesanato, disponibilizámos ainda os serviços da secretaria da
Junta de Freguesia para efectuar as inscrições da prova.---------------------------------------------------- 4 – Deliberou, por unanimidade, marcar uma reunião com o Srº. Eduardo Pereira da Global
Soft, no dia 23 de maio, às 21h30m , para apresentação da nova solução de Gestão Autárquica,
que assenta na cloud.--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido do Circo Norderland, para instalar um
espectáculo no terreno do Milhariça nos dias 3 e 4 de junho 2017.--------------------------------------
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--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Parque de Merendas das Malhadinhas, dia 4 de
junho 2017, ao Grupo de Pontével e ao Grupo de Pais dos meninos finalistas do Jardim Infantil
de Aveiras de Cima.---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 - Deliberou, por unanimidade, aprovar da 4ª. Alteração à Despesa no valor de 1000,00€ (mil
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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