
FREGUESIA

BIDOEIRA DE CIMA

Acta Número Dezoito

Aos vinte e um dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, na sede da

Junta de Freguesía 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 discussäo e deliberação dos seguintes pontos:

Ponto um - Assuntos diversos

Ponto dois - Aquisiçäo de material e pequenas reparações no Centro escolar da Bidoeíra de Cima

Ponto três - Constituiçäo de Unidade local de Proteçäo Cívil

Ponto quatro - Preparação do evento em conjunto com o projeto Bétula

Ponto c¡nco - Preparação do evento Comemorativo do aníversário da Freguesia com a realização

das Tasquinhas

O presidente declarou aberta a reuniäo, passando ao ponto um, fazendo um relato sumárío das

activÍdades do pessoal operacional da iunta de Freguesia, resurno de pendências para analisar no

exterior (pequenas obras) no seguimento de solícitações feitas, análíse de contas para se proceder

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

No ponto dois da ordem de trabalhos foram discutidas e aprovadas pequenas reparaçöes gerais e

aquisiçäo de algum material pâra o centro escolar da Bidoeira de Cima: manutenção do espaço

verde da ribanceira do edífício do pré-escolar, substituição de sistema de rega avariado,
substituição de fechadura do portäo grande, reparaçâo do vídeo-porteiro da entrada principal,

substituição de lâmpadas em diversos pontos, reparação e colocação de puxadores em armários
no edifício do pré-escolar, substítuiçäo de torneira numa das salas do Le ciclo, reparação de uma

das portas princippís do L9 ciclo, colocaçäo de corrimão em zona perigosa, reparaçâo de persianas

diüersas, aquísição de baldes do lixo e material de limpeza para o primeiro trimestre, entre outras
coisas.

No ponto três foi discutida a constituição de uma unídade local de proteção civil com base nos

elementos inscritos na nossa JF para esse efeito. lrá ser agendada uma reunião com todos os
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interessados em fazer formação de 25 horas em horário pós{aboral. lremos sugerir junto das
entídades responsáveis que um dos módulos seja feito na nossa freguesia.

No ponto guatro, reunimos presencíalmente e por zoom com os elementos organizadores do
projeto Bétula para ultimar todos os pormenores quer de logística , quer do guíäo para o evento
com todos os assuntos que pretendemos abordar para que o objetivo seja atingido.

Finalmente no ponto cinco da ordem de trabalhos foram discutidos e aprovados orçamentos para
tenda, barraquinhas, som, iluminação e artistas para o evento. Foi decidido por unanimidade adiar
o evento L semana em relação à data prevista devido aos custos elevados no aluguer da tenda.
Conseguimos assim uma redução significativa dos mesmos. Foidiscutido e aprovado o regulamento
ínterno do evento, criado folheto promocional para divulgação do mesmo e marcada reunião com
todas as colectividades e associações que irão partícipar.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas vínte e uma horas e trinta minutos, da
qual se lavrou a presente acta que foi lida e assínada pelos presentes.

O Presidente

O Tesoureíro

O Secretário
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