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wúurno Dots, DA ASSEMBLEIA DE FREGUEsIA DA ultÃo DE
FREGUESTAS DE TRIGAcHES E sÃo BRtssos, coNcELHo DE BEJA,

ATA

REALIZADA PELAS 21 HORAS, DO DIA 19 DE JUNHO DE 2015, NA SEDE DA
ururÃo DAs FREGUESTAS EM TRIGAcHES, pARA o quADRtÉruto DE 2013-

20L7.----

PRESENçAS
Reuniu a Assembleia de Freguesia a mesma, sob presidência de António José da Costa
Pelado, encontrando-se presentes os vogais, o Sr. César Galaio, Sra. Custódia Rosário,
Sra. Nádia Mira, Sr. Manuel Guerreiro, Sr. Manuel Correia, Sra. Dora Nunes e os
elementos do executivo o Sr. Presidente Manuel Luís Pirrolas, e o Secretário José
Fernando respectivamente: -------

FALTAS
Tal como se pode constatar, estiveram presentestodos os Eleitos que constituem o
órgão Deliberativo e faltou o Sr. Nelson Pelado do Orgão Executivo.---

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Não foi apresentado qualquer assunto relevante a incluir na presente ata.-------

ABERTURA DA REUNIAO

Dado a existência de quórum, foi declarado pelo senhor Presidente da Assembleia
aberta a reunião, passando de seguida os Órgãos a ocupar-se dos assuntos constantes
da ordem de trabalhos, entregue atempadamente aos Eleitos.-------O Presidente da Mesa saúda os presentes e não existindo assunto antes da ordem
do dia, passa-se a aprovar a ata da reunião anterior que foi passada a votação nominal,
e aprovada por unanimidade pelos Eleitos presentes

O Presidente da União saúda os presentes e faz uma resenha das actividades
desenvolvidas (Doc. em anexo).

ASSUNTO

EM

-

DTSCUSSÃO

r APROVAçÃO OO NOME DE DUAS TRAVESSAS

TRTGACHES----------

PONTO UM-------Presente pelo Sr. Presidente da Assembleia a discussão e aprovação dos nomes a dar
duas travessas que são:---------

a

A travessa da Escola Primaria e a travessa do Pavilhão e após várias opiniões foi
ap

rova do por

u na n

im id ad e as segu i ntes

d

esign ações:-----------

PlzÃo, na continuidade da Rua do Pisão
iram
ser
numerados por lotes.-os imóveis construídos ou a construir

-TRAVESSA DA EscoLA PRIMÁR|A E RUA DO

Após todos os esclarecimentos, foi colocada
unan

i

a

votação

e foi aprovado

por

mid ad e.------------

O Sr. Presidente da Assembleia elogia a intervenção realizada na Rua da Eiras, por
parte do EMAS, e da Câmara Municipal de Beja e propõe um reconhecimento a estas
entidades; o qual fica para ser elaborado e discutido o seu conteúdo na próxima
reu nião de assem bleia.----------

TNTERVENçÃO oO PÚBLTCO-PONTO wÚUe nO CINCO---O eleito César Galaio alerta para o fato de se informar a população residente na Rua
das Eiras para não colocar cimento junto as paredes

Ao qual o Presidente esclarece que já foi elaborada uma informação a distribuir aos
moradores com a proibição de se colocar cimento em virtude da mesma já ter levado
cimento desde as paredes até á linha de agua (regato).---

---O Presidente da Mesa agradece a presença de todos os presentes e dá por
encerrada a reunião--

ENCERRAMENTO

---E nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião eram vinte e duas horas e
pelo
vinte minutos e para constar se lavrou, a presente ata que vai para ser assinada
presidente da Mesa e por mim, Filomena Maria Descalço Santos, Assistente técnica,
quearedigi esubscrevo
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