ACTA Nº 236
Aos dezanove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e catorze, pelas nove horas e
trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Rio Frio, sita no lugar da Igreja, desta
Freguesia, reuniu em sessão ordinária, o executivo da Junta de Freguesia de Rio Frio, sob
a presidência do senhor Presidente António Araújo de Amorim, com a seguinte ordem de
trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Venda de sepulturas no cemitério da freguesia. --------------------------------Ponto dois: Composição da comissão recenseadora da freguesia. ------------------------Ponto três: Atribuição de donativo aos Bombeiros Voluntários de Arcos de
Valdevez. ---------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes: ---------------------------------------------------------------------------------- Sr. António Araújo de Amorim, Presidente da Junta de Freguesia; ----------------- Sr. Joaquim Carlos Guimarães Dantas, vogal da Junta de Freguesia; --------------- Sr. Fernando Paulo de Morais Araújo, vogal da Junta de Freguesia. --------------Aberta a sessão pelo senhor presidente, foi apreciada a proposta de aquisição de uma
sepultura no cemitério paroquial apresentada por Armando de Sousa Pereira, com o
número de identificação civi 1888602 7, residente no lugar de Vila Franca. Foi
deliberado por unanimidade vender a referida sepultura que tem o número nº 32, talhão
A, do cemitério paroquial e foi vendida pela quantia de dois mil euros que foram
recebidos nesta data. ---------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, não tendo havido outros delegados
indicados, foram nomeados os membros do executivo para a composição da comissão
recenseadora da freguesia, nos termos da lei.-----------------------------------------------------Relativamente ao ponto três foi apreciado um pedido de apoio financeiro apresentado
pela corporação de bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez. Foi deliberado por
unanimidade atribuir o referido apoio no valor de duzentos euros. ---------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas dez horas foi a reunião encerrada e lavrada a presente
ata que, depois de lida, foi posta a votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade e vai
ser assinada pelos membros da Junta de Freguesia. --------------------------------------------O Presidente: _____________________________________________________
O Secretário: _____________________________________________________
O Tesoureiro: _____________________________________________________

