Ata número dezanove
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, reuniu
ordinariamente pelas vinte e uma horas o executivo da Junta de Freguesia de
São Mateus, tendo comparecido o presidente Mário Silva, a secretária Maria
Isabel Garcia Costa e o tesoureiro Jorge Miguel Henriques, para tratar os
seguintes assuntos:------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Prejuízos nos Recursos Hídricos de São Mateus;-----------------------Ponto dois – 1.ª Alteração Orçamental;-----------------------------------------------------Ponto três – XXV Corrida dos Reis – Homenagem a António Carlos Soares
Maciel;-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Prejuízos nos Recursos Hídricos de São Mateus - Atendendo
às fortes chuvadas de 24 para 25 de dezembro, que provocaram estragos ao
longo do percurso das ribeiras, derrubando e arrastando as paredes de suporte
o que fez com que algumas pontes ficassem enxurradas e levasse ao
transbordo para a via pública. Face ao sucedido deliberou esta junta dar
conhecimento do ocorrido e solicitar uma visita técnica ao Diretor Regional do
Ambiente.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – 1.ª Alteração Orçamental – Atendendo à necessidade de
proceder a alterações da dotação da despesa foi necessária proceder a uma
alteração orçamental, a qual a junta deliberou aprovar por unanimidade.---------Ponto três – XXV Corrida dos Reis – Homenagem a António Carlos Soares
Maciel – Considerando que irá decorrer no dia dezoito de janeiro de 2015 a
XXV edição da corrida dos reis, uma data marcante pois celebra-se assim as
Bodas de Prata de tão grandiosa festa do atletismo; Considerando a
importância do evento para a freguesia, tendo levado o nome da mesma alémfronteiras, esta junta deliberou por unanimidade prestar uma homenagem a
António Carlos Soares Maciel, promotor deste acontecimento. ---------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos
membros da Junta.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: _________________________________
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Secretária:__________________________________
Tesoureiro: _________________________________
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