JUNTA DE FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

ATA RESUMO Nº 65

Aos dezassete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, pelas dez horas e trinta
minutos, nas instalações da Junta de Freguesia Mina de Água, sitas na Av. Movimento das
Forças Armadas n.º 16, reuniu a Junta de Freguesia de Mina de Água, em sessão
extraordinária, tendo estado presente o Presidente Joaquim Marques Rocha, o Vogal
Secretário Maria Laura Rodrigues e os Vogais Luís Filipe Pires, Adelaide Fontes do Espírito
Santo Cruz, António Silva e Domingos Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificadas as presenças e a existência de quórum, o Presidente deu início aos trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Proposta 113/2019 – Atribuição de apoios sociais a indivíduos/famílias em situação de
carência económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. Proposta n.º 114/2019 – Aquisição de serviços de aluguer de stands no âmbito da Feira
de Verão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Proposta n.º 115/2019 – Aquisição de serviços de aluguer de gerador. -------------------------4. Proposta n.º 116/2019 – Apoio à Associação de Pais da Escola EB1/JI Aprígio Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente no uso da palavra deu conhecimento do expediente recebido e enviado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Período da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Proposta 113/2019 – Atribuição de apoios sociais a indivíduos/famílias em situação
de carência económica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Proposta n.º 114/2019 – Aquisição de serviços de aluguer de stands no âmbito da
Feira de Verão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Proposta n.º 115/2019 – Aquisição de serviços de aluguer de gerador. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Proposta n.º 116/2019 – Apoio à Associação de Pais da Escola EB1/JI Aprígio Gomes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada, foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por nada mais haver a tratar, o Presidente Joaquim Marques Rocha deu por encerrada a
reunião, pelas onze horas e quinze minutos, tendo sido lavrada a presente ata que depois de
lida e aprovada vai ser assinada e rubricada pelo Presidente e pelo assistente técnico Maria
do Céu Gama, que a redigiu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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