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REU IÃO
O ORDI
OR
ÁRIA DE 11 DE MAIO DE 2015
20

il e quinze,
q
pelas
-------Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil
dezassete horas e quarenta
quare
e dois minutos, reuniu na sede da Junta de
Freguesia de Santa
ta Cruz,
C
sita na Rua Cidade de Artesia,
Arte
edifício
polivalente, cidade da P
Praia da Vitória, sobre a presidência
ncia do
d Sr. Carlos
Armando Ormondee da Costa, presidente desta Junta,, estando
estan
também
presente os restantes membros
mem
da Junta. -----------------------------------------------trabalh ----------------------------------------------------------------------Ordem dos trabalhos:
refere ao dia 20 de abril de 2015, estando
stando em
1º - Lida ata nº 08, referente
consonância com o delib
deliberado, foi assinada pelos presentes. -------------------e
que era composto pelas
pela seguintes
2º -Foi analisadoo o expediente
solicitações: ----------------------------------------------------------------------------------------MPV, solicitando informação de inexistência
inex
de
2.1- Fax da CMPV
impedimentos quee obs
obstem concessão da licença paraa arraias
arra
e outros
divertimentos públicos
blicos organizados em vias, jardins e dem
demais lugares
públicos ao ar livre, por
po ocasião das festas do Rossio, resposta
respo dada em
ofício nº26/2015. ----------------------------------------------------------------------------2.2- Fax da CMPV
MPV, solicitando informação de inexistência
inex
de
impedimentos quee obstem
obs
concessão da licença paraa arra
arraias e outros
divertimentos públicos
blicos organizados em vias, jardins e demais
dem
lugares
públicos ao ar livre, no dia 02 de maio a quando da abertur
bertura do espaço
comercial “ SportZone”
Zone”, resposta dada em ofício nº27/2015 -----------------2.3- Fax da CMPV,
PV, comunicando a autorização para
ra interrupção
int
de
trânsito, em virtude
de da empreitada de “Infraestruturação
ão e ppavimentação
de arruamentos municip
unicipais” os quais estão de correr desde
esde 05
0 de maio e
por um período dee 15 ddias, desde a rotunda do continente
te e a Boavista.
B
--2.4- Fax da CMPV
MPV, solicitando informação de inexistência
inex
de
impedimentos quee obs
obstem concessão da licença paraa arraias
arra
e outros
divertimentos públicos
blicos organizados em vias, jardins e demais
dem
lugares

públicos ao ar livre, no dia 09 de maio para a realização de cantoria,
resposta dada em ofício nº28/2015. ---------------------------------------------2.5- Fax da CMPV, solicitando informação de inexistência de
impedimentos que obstem concessão da licença para arraias e outros
divertimentos públicos organizados em vias, jardins e demais lugares
públicos ao ar livre, por ocasião das festas de S. Pedro em Santa Rita,
resposta dada em ofício nº29/2015. ---------------------------------------------2.6- Ofício do núcleo Sportinguista Ilha Terceira solicitando apoio para
estar presente na fase final do campeonato nacional da fundação Inatel em
Futsal, visto não ter sede nesta Freguesia, foi deliberado não apoiar. ------2.7- Ofício da Instituição NSSL- Instituição Particular de Solidariedade
Social a solicitar apoio para a compra de uma bateria para a carinha da
mesma Instituição, visto já ter sido atribuídos outros apoios, foi
deliberado não apoiar. -------------------------------------------------------------2.8- Ofício da APCC, enviando uma lista de livros infantis no sentido da
compra a preços vantajosos, deliberado não adquirir. ------------------------2.9- Ofício da Praia Ambiente enviando aviso de liquidação de débito. ---2.10- Ofício do Tribunal de Contas, relembrando a necessidade da
publicação eletrónica das contas até 30 de abril. ------------------------------3º - Foi apresentado o andamento da horta comunitária, ou seja, já foi
iniciada a sua utilização por algumas pessoas. ----------------------------------4º- Foi dito pelo Sr. Presidente que oi projeto da casa mortuária está
praticamente concluído e que o passo seguinte é a marcação de uma
audiência com O Sr. Vice-Presidente do Governo para pressionar no
sentido de ar inicio ao projeto. -----------------------------------------------------

-------Pelas dezanove horas e dez minutos, não havendo mais assuntos a
tratar o Sr. Presidente deu por terminado os trabalhos da sessão, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os
membros da Junta presentes. ------------------------------------------------------Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________

