
FREGUESIA

B¡DOEIRA DE C¡MA

Acta Número Dezassete

Aos dezassete dias do mês de Agosto 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 deliberação dos seguintes pontos:

Ponto um - Assuntos diversos

Ponto dois - Apresentäçäo e apreciação de alteração de caminho fazendeiro na Rua da Mata da

Bidoeira

Ponto três - Discussão e atribuição de placas de toponímia

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 apresentada e discutida a proposta de alteração/ desvio
do caminho fazendeiro existente na Rua da Mata da Bidoeira. Näo constituindo qualquer
inconveniente para nenhum dos proprietários e representando uma melhoria evidente, a mesma
foi aprovada por maioria

Por último, no ponto três foram identificadas diversas placas de toponímia na freguesia em mau

estado, sendo algumas bastante antigas pelo que foi feito um levantamento das mesmas para se

proceder à sua substituição.

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.
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