
FREGUESIA

BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número Quatorze

Aos sete dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta minutos, na

sede da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, sita na Rua do Comércio em Bidoeira de Cima,

reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, nas pessoas do seu tesoureiro
Hugo Marto Vieira, do seu Secretário Telma Alexandra Agostinho do Outeiro, e do seu presidente
Tiago Miguel Gago dos Santos, para discussão e deliberaçäo dos seguintes pontos:

Ponto um - Assuntos diversos

Ponto dois - Apoio à instituição CASBI na manutenção dos espaços verdes da mesma

Ponto três - instalação de painéis fotovoltaicos no edifício da Junta de Freguesia

Ponto quatro - Criação de uma unidade de proteção civil na freguesia

Ponto cinco - Discussão de abertura da Rua perpendicular à Rua dos Patrícios

O presidente declarou aberta a reunião, passando ao ponto um, fazendo um relato sumário das

actividades do pessoal operacional da Junta de Freguesia, resumo de pendências para analisar no

exterior (pequenas obras) no seguimento de solicitações feitas, análise de contas para se

proceder a pagamento de algumas facturas pendentes, informação da agenda de trabalho
prevista para a semana corrente e limpeza das ruas da freguesia.

No ponto dois da ordem de trabalhos, foi discutida a possibilidade de apoio na manutenção dos

espaços verdes da CASBI solicitado em reunião com o Executivo no dia anterior. Não existindo
nenhum tipo de responsabilidade nesse sentido mas reconhecendo a necessidade da instituição
foi solicitado orçamento para manutenção dos espaços verdes principais da instituição até ao final
do ano. Sendo apoiante de todas as coletividades e instituíções da freguesia, a junta irá fazer um

esforço nesse sentido.

No ponto trêç ficou decidido por unanimidade que será uma mais valia para a JF a colocação de
painéis fotovoltaicos para redução da factura de electricidade do edifício. Assim, iremos
apresentar a respectiva candidatura à CML.

No ponto quatro e após algumas reuniões já efectuadas com potenciais elementos para a

unidade de proteção civil na freguesia, foi feito um levantamento do material necessário para o
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efeito para juntar ao já existente. Teremos de proceder à aquisição de diverso material,
nomeadamente de uma bomba de água. lremos também tentar sensibilizar a população para a

importância desta unidade de forma a conseguir formar uma equipa com elementos suficientes.

Por fim, no ponto cinco da ordem de trabalhos, após avaliação da viabilidade de abertura da rua

em questão visto a mesma se encontrar representada na carta militar, foi decidido reunir com os

proprietários dos terrenos que confrontam com a estrada para cedência de terreno para

alargamento da estrada. Se existir consenso entre todos, a Jt irá dar seguimento ao pedido de

nome para a respectiva rua. Este pedido de abertura da rua foi solicitado pelo proprietário de um

dos terrenos que pretende avançar com a construção de uma moradia naquele lugar. Por se

considerar importante a fixação de pessoas na freguesia, daremos todo o apoio.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vinte horas, da qual se lavrou a presente

acta que foi lida e assinada pelos presentes.

O Presidente

O Tesoureiro

O Secretário
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