ACTA Nº 239
Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro 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: Aplicação indemnização por abate de árvores no baldio da freguesia. ---Ponto dois: Aquisição de bens e serviços diversos. ------------------------------------------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 uma participação de abate de
árvores no baldio de Grijó. Foi apurado que este abate foi feito pelo senhor Delfim
Cerqueira Rodrigues do lugar de Vila Franca. Foi deliberado por unanimidade solicitar o
pagamento da quantia de 50 euros a título compensatório e reprimir este comportamento
para evitar que o mesmo se repita. -----------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade efetuar o
pagamento da quantia de cinquenta euros para custear o pedido de cartão de contribuinte
do conselho diretivo dos baldios da freguesia; efetuar o pagamento de uma antena “wi-fi”
para o serviço de internet no valor de cem euros e serviço de máquina retro escavadora
para enterrar cadáveres de bovinos no valor de cento e oitenta euros. ------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas dez horas foi a reunião encerrada e lavrada a presente
acta 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: _____________________________________________________

