ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE
JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE.
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, nesta cidade de Oliveira do
Bairro e na sala de reuniões desta Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, reuniu esta
extraordinariamente, 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. --------------------------------------------------Feito o balanço do passeio a Fátima e decisão de criar cartaz para o passeio em anos
seguintes. --------------------------------------------------------------------------------------------Feito o balanço dos bilhetes para o jantar “Lado a Lado com Rojões”, marcado para dia
09 de fevereiro, a favor dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro. ---------------Torneio de Walking Football, dia 17 de abril, com a participação da UNISOB. ---------Corte de cedro na UNISOB. ----------------------------------------------------------------------Aprovado passeio sénior nos dias 5 ou 12 de julho, a Miranda do Corvo. -----------------Feita a sugestão de renomear a rua vai da rotunda do Vale Dominco até à Estância para
“Rua da Pavimenta”. ------------------------------------------------------------------------------Aprovado o orçamento da Comvidro para a aplicação da antecâmara em vidro, no espaço
de entrada da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------Discussão sobre a aplicação da palavra AMIZADE, em azulejos, nos pilares do Pólo
Escolar de Vila Verde. ----------------------------------------------------------------------------Aprovação do apoio ao projeto de leitura das redes de bibliotecas. ------------------------Marcação da escritura da cedência de terreno à A.C.R.D.M. – Associação Cultural
Recreativa e Desportiva da Murta. --------------------------------------------------------------Decidido conceder apoio no valor de 250 euros à Paróquia de Oliveira do Bairro, para o
Concerto de Natal. ---------------------------------------------------------------------------------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: ________________________________________________

