
 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

EM 05 DE JUNHO DE 2015 

ATA Nº 36/2015 

Aos cinco dias do mês de Junho de dois mil e quinze, pelas vinte horas e trinta 

minutos, na sala de reuniões da Junta de Freguesia de São Mateus, sita na Rua Barão 

da Fonte do Mato número doze, nesta Vila da Praia, compareceram para realizar a 

reunião, ordinária, os seguintes membros do Executivo, o Presidente Manuel José da 

Silva Ramos, o secretário Manuel Maria Ramos de Sousa e a tesoureira Lucy Maria 

Remédios Silva, com a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------

Período antes da ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------

O presidente informou ao restante executivo das disponibilidades financeiras 

existentes na presente data, bem como dos trabalhos realizados na última quinzena, 

que foram, limpeza de sargaços na zona balnear, limpeza de bermas na lagoa, a pedido 

da comissão de festas da Srª Santana disponibilizamos mão-de-obra para a pintura da 

Ermida, e colocamos uma rede de vólei na Praia, limpeza diária do centro da 

freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- 1º Ponto: Pedidos de apoio;-------------------------------------------------------------------------

-- 

--A Escola Secundária da Graciosa, solicitou a esta Junta apoio financeiro para a 

realização de marcha popular, actividade final da escola, o assunto foi posto à 

discussão, e o executivo entendeu que esta actividade não é realizada na nossa 

freguesia, e após votação foi deliberado não apoiar, no entanto estando a EB1/JI da 

Vila da Praia a realizar uma marcha entendemos apoiar concretamente na elaboração 

dos trajes, com o apoio do curso de bordados e tricou.------------------------------------------

O Grupo desportivo Mocidade Praiense solicitou apoio para a aquisição de bolas de 

voleibol de praia com vista à realização de torneio, o assunto foi posto à votação e 

aprovado por unanimidade atribuir um apoio no valor de cento e cinquenta euros.----- 

--------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Manuel 

Maria Ramos de Sousa, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes.----------- 

O Presidente: ___________________________________________________________ 

O Secretário: ___________________________________________________________ 

A Tesoureira: ___________________________________________________________ 

 


