ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE JANEIRO
DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Ao sétimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Oliveira do
Bairro e na sala de reuniões desta Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, reuniu
esta ordinariamente, sob a Presidência do Sr. Simão Moreira Vela, na qualidade de
Presidente da Junta de Freguesia e depois de verificada a presença do Sr. Rui Manuel
Nunes Barqueiro e Sra. Maria da Luz Santos Cunha, respetivamente, Secretário e
Tesoureiro e a Vogal Sra. Gracinda da Silva Ferreira. O Vogal Sr. Luís Filipe de Jesus
Azevedo não esteve presente justificando a sua ausência por motivos pessoais. -----A reunião foi aberta pelas vinte e uma horas. ----------------------------------------------O Presidente da Junta informou o montante disponível em tesouraria na Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo. ----------------------------------------------------------------------Foram discutidos e delineados os trabalhos de limpeza e manutenção a efetuar na
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------Solicitado orçamento à GUIALMI para mesas, cadeiras e mobiliário para a sala de
reuniões da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------Feito o balanço das reparações realizadas às máquinas roçadoras. ---------------------Necessidade de podar árvores junto à casa do Sr. Nelson, na Murta; na Rua Santo
Nome de Jesus, no Cercal; na Rua Principal de Vila Verde; na Lavandeira e na antiga
Escola de Vila Verde. -------------------------------------------------------------------------Limpeza e corte de ervas nos caminhos da missa, Rua do Serradinho e foi solicitado
betuminoso à Câmara Municipal para tapamento de buracos na Rua 5 de Outubro. -Aplicação de herbicida em todas as ruas dos lugares da freguesia. ---------------------Estudo da possível construção e aplicação de azulejos no largo da Solcer, como parte
do projeto “Mural dos Valores”. ------------------------------------------------------------Adiada a data para a colocação da escultura “A Cegonha” devido ao Covid 19 ------Foi ainda deliberado por unanimidade ratificar todos os compromissos e pagamentos
relativos ao período 01-12-2020 a 31-12-2020 relativos às ordens de pagamento 666
a 727 e 2.39 a 2.40 e 2.42 a 2.44 no montante global de 20.536,10 euros. ------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual para constar se
lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada. ------------------

O Presidente da Junta: _____________________________________
O Secretário: _____________________________________________
O Tesoureiro: ____________________________________________
O Vogal: ________________________________________________

