
Acta 17/2015 - 15-07-2015

Aos quinze dias do mês de Julho de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, na sede da Junta de Freguesia e na
sala de reuniões, reuniu ordinariamente a Junta de Freguesia, estando presentes os Senhores, Presidente, José
Ferreira Vieira, Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes, e Segundo Vogal,
Anabela Lopes Pereira Cardoso, não se encontrando presente o Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa, cuja
ausência foi justificada por motivos pessoais. Abertura da Reunião.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia,
agradeceu a presença aos Membros do executivo presentes, declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem de
Trabalhos: Ordem de Trabalhos.1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número 16/2015, realizada no dia 01 de Julho
de 2015;2. Leitura e análise da correspondência recebida; Período de Antes da Ordem do Dia.Nos termos do artigo 52º
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, o Senhor Presidente deu seguidamente a palavra aos Senhores Membros da
Junta de Freguesia para tratamento de assuntos gerais de interesse para a freguesia.Tomou a palavra o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia, para informar os membros do executivo do teor do mail enviado por Diogo Baptista,
do secretariado da Presidência da Câmara Municipal de Ourém, datado de 25-06-2015, sob o tema &ldquo;Convocatória
para reunião de trabalho&rdquo;, na sequência do qual o Senhor Presidente da Junta de Freguesia foi informado, pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ourém, que iria ser constituída uma &ldquo;Brigada&rdquo; a nível concelhio,
composta por uma retroescavadora, uma niveladora, um camião e seis funcionários, a qual se pretende venha a estar
uma semana em cada uma das freguesias do concelho. O executivo ficou inteirado do assunto.Seguidamente, o Senhor
Secretário apresentou uma proposta para a Newsletter Digital da Junta de Freguesia, de Junho do corrente ano, com a
referência número 5 (cinco), a qual mereceu a concordância unânime dos presentes, devendo a mesma ser publicada no
site da Junta de Freguesia e na Página do Facebook. 1. Leitura, aprovação e assinatura da acta número 16/2015,
realizada no dia 01 de Julho de 2015;Foi lida a Acta número 16/2015, realizada no dia 01 de Julho de 2015, a qual foi
aprovada por unanimidade. 2. Leitura e análise da correspondência recebida.O Executivo da Junta de Freguesia,
tomou conhecimento da seguinte correspondência:2.1. Mail de Francisco Pereira, datado de 03-07-2015, sob o
assunto &ldquo;Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário, Pinheiro e Cabiçalva, 8,9 e 10 de Agosto 2015&rdquo;,
a solicitar, em nome da Comissão de Festas de 2015 do Pinheiro e Cabiçalva, um contributo para a realização da referida
festa, assunto que mereceu a melhor atenção por parte do executivo, tendo sido deliberado por unanimidade ceder a
importância de 150,00 (Cento e cinquenta euros);2.2. Carta da Associação de Cultura e Desporto de Vale Travesso,
datada de 03-07-2015, sob o assunto &ldquo;Pedido de patrocínio&rdquo;, a solicitar patrocínio publicitário no âmbito da
realização do 10º Passeio de Motorizadas, que terá lugar no próximo dia 15-08-2015, assunto que, após análise e
discussão, suscitou a deliberação unânime do executivo no sentido de ceder a importância de 100,00 (Cem euros);2.3. Carta
da &ldquo;UNICEF&rdquo;, datada de Junho de 2015, a solicitar apoio financeiro para a concretização das suas causas,
no que diz respeito à protecção das crianças e suas famílias, tendo-se deliberado por unanimidade não ceder o apoio
solicitado, em virtude de não existir, da parte desta autarquia, neste momento, disponibilidade financeira; Encerramento
da reunião.Uma vez completa a Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte e duas horas
e trinta minutos, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
Acta, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.E eu, João Carlos de Jesus Pereira, Secretário da
Junta de Freguesia, a elaborei e subscrevo. O Presidente da Junta de Freguesia O Secretário da Junta de Freguesia
O Tesoureiro da Junta de Freguesia
O Primeiro Vogal da Junta de Freguesia
O Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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