Ata número vinte e cinco
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e quinze, 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 – 2.ª Revisão Orçamental; ------------------------------------------------------Ponto dois – Festa do Corpo de Deus - Distribuição de verdura;--------------------Ponto um – 2.ª Revisão Orçamental – Considerando as candidaturas
efectuadas e o apoio destinado por parte da Direção Regional da Cultura de
580,00€ para cada um dos botes e de 593,25€ (75%) para aquisição de 14
coletes salva vidas, foi necessário a criação da rubrica para a entrada destas
verbas, pelo que foi necessário proceder-se a esta revisão orçamental.----------A junta deliberou por unanimidade aprovar a revisão e remeter a mesma para a
Assembleia de Freguesia para a competente apreciação e votação daquele
órgão.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Festa do Corpo de Deus - Distribuição de verdura – Neste
ponto o senhor presidente informou que tendo em conta a feitura de tapetes
floridos nas ruas do tradicional Giro do Sr. Bom Jesus, aquando da Solenidade
do Corpo de Deus, ser uma tradição de longa data na freguesia e considerando
que no referido percurso habitam muitas pessoas idosas ou com dificuldades
de mobilidade, decidiu que a Junta de Freguesia iria colaborar na recolha da
verdura habitualmente utilizada (rama de criptoméria), durante a semana que
antecede o dia 7 de junho. Assim sendo, a junta deliberou por unanimidade
ratificar a decisão do senhor presidente.---------------------------------------------------Foi ainda transmitido pelo senhor presidente que de acordo com o Plano
Plurianual foram iniciadas as obras das casas de banho nas antigas casas de
apetrechos do porto de São Mateus. Referiu também que atendendo ao
elevado número de interessados no curso de aplicação de produtos
fitofarmacêuticos diligenciou no sentido de realizar um segundo curso na
freguesia e que este terá início a 16 de junho.---------------------------------------------

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.--------------------------------------------------------------------------------
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