ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.
Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, 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. ----------------------------------------------Análise do estudo comparativo entre as Universidades Seniores locais e nacionais. -Ponto da situação sobre o Mural de Valores, com colocação de azulejos pintados
pelos alunos do 1º ciclo, a cargo da Vogal Gracinda da Silva. --------------------------Foi autorizada a compra de mais 500 imans da cegonha e respetivas pagelas. --------Discussão, análise e aprovação das grandes opções do plano, ppi e quadro de pessoal
2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------Discussão e análise sobre a pertinência da criação de Parque eco-pedagógico nos
“Pinheiros Mansos”, com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. ----------------Dada a sugestão de Ponte de Sor, no Alentejo, como local para o passeio sénior de
2020. -----------------------------------------------------------------------------------------Foi analisada a situação causada pelo temporal, em toda a freguesia, que obrigou à
intervenção dos nossos homens em muitos locais. ----------------------------------------Poda de sobreiro no largo de Vila Verde. --------------------------------------------------Foi discutida a melhor localização para colocação da escultura “a cegonha”, oferta do
artesão, com o local ainda em análise. ------------------------------------------------------Ratificado o valor do custo de cada íman da cegonha para 3,5€. -----------------------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: ________________________________________________

