
Junta de Freguesia

Ata extraordinária número  dois  

Aos quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um pelas vinte horas,
reuniu em primeira reunião após o ato eleitoral, no edifício da sede da cessante   Junta
de Freguesia de Santa Ovaia, o novo executivo da recém formada, Junta de Freguesia
da União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira.

Estiveram  presentes  na  sessão:  Bruno  Ricardo  Dias  Amado,  presidente,  Tânia
Margarida  Vicente  Dinis  e  Cláudia  Sofia  de  Sousa  Guilherme,  respectivamente
secretária  e  tesoureira.  A presente  reunião  extraordinária  justifica-se  pelos  prazos
decorrentes dos pontos à discussão que terão de ser realizados durante o presente mês,
sendo a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um: Discussão de colaboração em magusto; 
Ponto  Dois:  Apresentação  de  evento  para  a  Graciosa  Fontinha,  ex-presidente  da
Freguesia de Vila Pouca da Beira; 

Aberta a sessão pelo senhor presidente da junta, iniciou-se a ordem de trabalhos com o
ponto  um,  apresentado  pela  tesoureira  o  objetivo  de  realização  de  um magusto  em
colaboração com todas as organizações e associações de Santa Ovaia, aberto a toda a
população, a realizar-se no dia 14 do corrente mês. Após discussão  foi posto á votação,
tendo sido aprovada por unanimidade.

No que  concerne  ao segundo  ponto,  foi  também sugerido  pelo senhor  presidente  a
realização  de  uma  cerimónia  pública  para  agradecimento  a  Graciosa  Fontinha,  ex-
presidente  de  junta  da  Freguesia  de  Vila  Pouca da  Beira,  autarca  dedicada  à  causa
pública  e  dirigente  associativa.  Colocada  a  votação  foi  aprovada  por  unanimidade,
sendo escolhido o dia 20 do corrente  mês, justificando a urgência de tal cerimónia o
estado de saúde debilitada da ex-autarca.



Junta de Freguesia
Por nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual sem lavrou a presente
ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada, enquanto ato de posse, por todos os
presentes.
  

(Bruno Ricardo Dias Amado)

(Tânia Margarida Vicente Dinis)

(Cláudia Sofia de Sousa Guilherme)


