Ata nº 97/2017
--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 23 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 09 de maio de 2017.
2 - Pedido de apoio para o Festival de Folclore da Casa do Povo Aveiras de Cima
3 – Pedido de apoio para a Festa Anual
4 – Isenção da Taxa de Inumação
5 – Pedido de Trabalho Comunitário para o srº. José António Gonçalves Marques
6 – Pedido do Salão Nobre da Junta Freguesia, para a realização da Assembleia Geral do
Aveiras de Sport Clube.
--- Executivo da Junta de Freguesia:----------------------------------------------------------------------- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 09 maio de 2017.---------------------- 2 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio financeiro no valor de 350,00€ (trezentos e
cinquenta euros), ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para fazer face às
despesas como seu Festival Anual. ---------------------------------------------------------------------------- 3 – Deliberou, com dois votos a favor, apoiar a Festa Anual com um apoio financeiro no valor
no valor de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas com a festa, com
uma abstenção do secretário, por este não concordar com o documento de pedido de apoio,
porque não consta uma Instituição reconhecida.------------------------------------------------------------- 4 – Deliberou, por unanimidade, isenta a taxa de Inumação a Tiago Alexandre Mata.------------- 5 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido da Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais, para que o srº. José António Gonçalves Marques, cumpra obrigatoriamente 150 horas
de trabalho comunitário.----------------------------------------------------------------------------------------- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia de Aveiras de
Cima, para a realização de uma Assembleia Geral no dia 02 de junho de 2017, às 21horas.--------
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--- 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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