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Freguesia de Pedome

Reunião Ordinária de 03 de novembro de 2021

Reunião da Freguesia de Pedome

Data da Reunião: 03 de Novembro de 2021
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: José Luís Sampaio Alves
Secretário: Ângelo Ramiro Guimarães Almeida
Tesoureiro: Lucia Alexandra Abreu da Silva

FALTAS:
-------------------

Início de Reunião: Dezoito horas

Encerramento: dezoito horas e trinta minutos

Resumo Diário da Tesouraria: -------------------

Obs: -------------------
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

Foi apresentada pelo Sr. Presidente José Luís Alves um agradecimento pela presença de todos os
convidados, desde elementos do executivo, membro da Assembleia de Freguesia, Presidente da Câmara
Municipal Dr. Mário Passos, membros da assembleia Municipal, Presidentes de Junta, representantes dos
movimentos e associações e todos os demais convidados. A data de 31 de outubro de 2021 ficará marcada
em todos os Pedomenses pelo inicio deste novo ciclo. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  

Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca dos assuntos dela
constantes.

Ponto 1 - Pedido de apoio para a festa "Magusto da Escola"

Ponto 2 - Pedido de concessão de sepultura perpétua nº 609

Ponto 3 - Pedido de concessão de sepultura perpétua nº 630

Ponto 4 - Pedido de concessão de sepultura perpétua nº 631

Ponto 5 - Obras Rua Real - 2ª fase

(01) Pedido de apoio para festa "Magusto da Escola".

Foi recebido e apresentado pelo Secretário Ângelo Almeida um pedido de apoio em géneros  (castanhas)
para a realização da atividade da escola primária relativa ao magusto. Foi aprovada por unanimidade a
aquisição do referido material.

(02) Pedido de concessão de sepultura perpétua.

A Tesoureira Alexandra Silva apresentou um requerimento de pedido de concessão de sepultura perpétua.
O requerente Maria Fernanda da Cunha pretende a concessão da sepultura nº609 na zona 6 do cemitério.
Analisado o documento apresentado foi votada e aprovado por unanimidade. Deverá se proceder em
conformidade com o protocolo, nomeadamente a cobrança do respetivo valor e posterior emissão de
alvará.

(03) Pedido de concessão de sepultura perpétua. 

 A Tesoureira Alexandra Silva apresentou um requerimento de pedido de concessão de sepultura perpétua.
O requerente João Carlos Pereira da Cunha pretende a concessão da sepultura nº630 na zona 6 do
cemitério. Analisado o documento apresentado foi votada e aprovado por unanimidade. Deverá se
proceder em conformidade com o protocolo, nomeadamente a cobrança do respetivo valor e posterior
emissão de alvará.    
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(04) Pedido de concessão de sepultura perpétua. 

 A Tesoureira Alexandra Silva apresentou um requerimento de pedido de concessão de sepultura perpétua.
O requerente José Pereira da Cunha pretende a concessão da sepultura nº631 na zona 6 do cemitério.
Analisado o documento apresentado foi votada e aprovado por unanimidade. Deverá se proceder em
conformidade com o protocolo, nomeadamente a cobrança do respetivo valor e posterior emissão de
alvará.   

(05) Obras Rua Real - fase 2

O presidente informou que se darão inicio das obras de pavimentação da Rua Real (2ª fase) nos próximos 2
a 3 dias, dependendo das condições meteorológicas. Foi proposto e votado favoravelmente que o troço da
rua em obras, durante a sua execução, ficará limitada a trânsito permitido apenas a moradores. 

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou encerrada a reunião pelas
dezoito horas e trinta minutos. 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Pedome, 03 de novembro de 2021
O Executivo,

_____________________________________________
(José Luís Sampaio Alves)

_____________________________________________
(Ângelo Ramiro Guimarães Almeida)
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_____________________________________________
(Lucia Alexandra Abreu da Silva)
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