
FREGUESIA DE VILA DE REI

—---- ATA N.°6/2021

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI — — —

DATADAREALIzAcA0I4DEJUNH0DE2O2I — —

PRESEN AS: PRESIDENTE: Sergio Manuel Mateus Francisco —

SECRETARIA Luis Fernando Martins da Silva — —

TESOUREIRO. Maria Isabel Nunes Mendes —

SECRETARIOU: Luis Fernando Martins da Silva, secretãrio —

HORA DE ABERTURA: Declarada aberta a reunião, pelo Presidente da Junta

de Freguesia, Sérgio Manuel Mateus Francisco, eram cerca das 14h30m. ---— —

APROVACAODEATAEMMINUTA ------- — -

De acordo corn o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lei n.°7512013 de 12 de

setembro, o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar

a presente ata em minuta a fim de produzir efeitos imediatos. —

ORDEM DO DIA ART 53 DA LEI N 07512013 DE 12 DE SETEMBRO :

PONTO I — lnformaçao do Gabinete da Secretaria, sobre a Sintese das

Requalificaçoes Bancárias da Junta — para conhecimento; —

—-- PONTO 2— Outros Assuntos. —

DELIBERA~OES TOMADAS

—-- PONTO I — lnformaçao do Gabinete da Secretaria, sobre a SIntese das
Requalificaçoes Bancárias da Junta — para conhecimento;

Foram apresentados aos presentes os documentos referentes as sinteses de

requalificaçoes bancarias da Junta de Freguesia do més de maio de 2021, para

conhecimento. -— — — — — —----—

—-- PONTO 2— Outros Assuntos.

0 Presidente da Junta de Freguesia informou os presentes dos trabalhos

relativamente aos documentos que ja recebemos por parte da Eng.a que estã a finalizar o
projeto da ampliação da sede da junta de freguesia.

0 Presidente da Freguesia em visita a aldeia € associação do Vale das Casas,

promovendo a sensibilidade para a possibilidade de se realizarem algumas obras de

melhorias na aldeia, informou os presentes do que havia sido discutido e tambem dos
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objetivos principals dos serviços que a Junta de Freguesia poderia fazer. -----

Os presentes jã corn conhecirnento da existéncia de várias necessidades,

acataram o presidente Sérgio Francisco, pedindo que fizesse urn estudo dos valores e de

quals os serviços rnais prioritarios para essa localidade. —

.---ENCERRAMENTODAREUNIAO — —

----E não havendo mais nada a tratar — e referindo que todos os docurnentos

apresentados na presente reunião de Junta se dao como integralrnente transcritos —, fol

dada por finda a reunião pelo Presidente da Junta, Sergio Manuel Mateus Francisco,

eram cerca de l7hOOrn, da qual, para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata,

que serã assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rel, Sergio Manuel

Mateus Francisco € por rnirn, Luis Fernando Martins da Silva, que a secretariel e

processel ern cornputador. — —---- — —
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