JUNTA DE FREGUESIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS
MANDATO DE DOIS MIL E DEZASSETE A DOIS MIL E VINTE E UM
ACTA N.º 2
Aos dois dias do mês de Novembroo de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas,
na sede da Junta de Freguesia de Alvôco das Várzeas reuniram os eleitos para o
executivo, estando presentes o Presidente da Junta Sr. Agostinho de Jesus
Marques, a secretária Sr.ª Rosa Maria Morais Marques e o Sr. Nelson Artemisio
Mendes de Jesus, Tesoureiro para discussão de assuntos de interesse ao
funcionamento da Junta. ------------------------------------------------------------------------------Dado o incêndio de dezasseis de Outubro, com sequências devastadoras para a
nossa freguesia é deliberado abrir a junta de freguesia duas tardes por semana para
o acompanhamento de pessoas afectadas pelo incêndio. -----------------------------------Solicitar uma reunião à Comissão Social de Freguesia para análise de situações de
risco na nossa freguesia. -----------------------------------------------------------------------------Emissão de donativo para o Jardim de Infância da nossa freguesia, no valor de
120,00 €, para passeio a Santa Maria da Feira. ------------------------------------------------Aquisição de postais de natal para entrega de Boas Festas à população de Alvoco
das Várzeas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Organização do Festival Tradição e Transmissão em conjunto com os Sons de
Alvoco, no segundo fim de semana de Dezembro. --------------------------------------------Entrega de donativo à Comissão de Festas de Sto André de donativo, adquirindo
uns estandartes com a imagem de Sto André para venda por aquela comissão. -----Nada mais havendo a tratar deu-se como encerrada a reunião, foi lavrada esta Acta
por mim, Secretária da Junta de Freguesia Rosa Maria Morais Marques, que depois
de lida em voz alta, irá ser assinada pelos presentes e autenticada com o selo
branco em uso nesta freguesia. ---------------------------------------------------------------------O Presidente
___________________________

A Secretária
__________________________

- Agostinho de Jesus Marques –

- Rosa Maria Morais Marques -

O Tesoureiro
_____________________________
- Nelson Artemisio Mendes de Jesus –

