
Ata  numero cinco

Aos  cinco  dias  do mês  janeiro de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  pelas
dezoito horas, reuniu-se na sede da União de Freguesias de Santa Ovaia e
Vila Pouca a Beira, em sessão ordinária, o executivo da Junta de Freguesia.
Estiveram presentes o Presidente Bruno Ricardo Dias Amado, a Secretária
Tânia  Margarida  Vicente  Dinis  e  a  Tesoureira  Cláudia  Sofia  de  Sousa
Guilherme para discussão e deliberação da seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um:  Apresentação e votação de donativos a entidades sem
fins lucrativos da União de Freguesias; 

Ponto Quatro: Outros assuntos de interesse.

Aberta a sessão, e dando inicio à ordem de trabalhos com o Ponto 1,
foi apresentado pela Sr.ª Secretária um pedido de apoio para a festa anual
de  Vila  Pouca  da  Beira,  foi  discutido  e  aprovado,  por  unanimidade,  o
donativo à entidade sem fins lucrativos Fábrica da Igreja de Vila Pouca da
Beira, para a realização da festa de São Sebastião. ------------------------------

Aberto  a  discussão  o  Ponto  2,  pelo  Sr  Presidente,  coloca  a
necessidade de reportar às entidades competentes as queixas apresentadas
por diversos cidadãos sobre movimentos noturnos suspeitos nas Ruas da
Tojal e das Poças e de cães à solta na Quinta das Malhadas. Apresente-se o
problema à GNR e aos Serviços Municipais de Veterinária, respetivamente.
Reporte à EDP de avarias em alguns pontos de luz das diversas localidades
da União de Freguesias. Apresentação de plano de limpeza de ruas pelos
serviços desta autarquia. -------------------------------------------------------------

O Sr.  Presidente da Junta apresenta ainda neste  ponto a  necessidade de
intervenção na Calçada Romana, em Vila Pouca da Beira, nomeadamente
no escoamento de águas pluviais que colocam em risco queda de muro de
suporte  de  terras  e  caminho.  Aprovado  por  todos  os  presentes  esta
requalificação a ser executada pelos serviços internos da autarquia. ---------
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Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta
ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros presentes da
Junta de Freguesia.

(Bruno Ricardo Dias Amado)

(Tânia Margarida Vicente Dinis)

(Cláudia Sofia de Sousa Guilherme)
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