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--------------------------ACTA NÚMERO CINQUENTA E TRÊS-------------------------------------------------------------------D E 0 2 F EVEREIRO D E 2016----------------------------- ------------No dois de Fevereiro de dois mil e dezasseis, nesta Vila de Avanca, no Edifício Sede da Junta
de Freguesia, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu o Executivo da Junta de
Freguesia de Avanca, sob a presidência do Senhor José Jorge da Silva Valente Borges,
Presidente da Junta Freguesia e com a presença dos executivos senhores Secretário, José
Fernando Valente Guimarães, Tesoureira Lúcia Maria Alves Souto e dos vogais Jacinto
Álvaro Rodrigues e D omingos José Rodrigues Espanha. -------------------------------------------
Antes do início dos trabalhos, foi apresentada, lida e aprovada por unanimidade a acta
número cinquenta e dois .---------- -----------------------------------------------------------------------
ELEIÇÕES PRESIDENCI AIS - 24/01/2016.------------------------------------------------------0 Senhor Presidente colocou aos presentes para análise a forma como decorreu o acto
eleitoral acima referido, que ocorreu na escola do Mato - Avanca e onde estiveram em
permanência, ele, Presidente, o Secretário e a Tesoureira, respectivamente Senhor José
Guimarães e Lúcia Souto e também a técnica superior Helena Coelho no apoio aos eleitores. Da análise, conclui-se que no cômputo geral o acto eleitoral decorreu dentro da absoluta
normalidade, com uma abstenção de cerca de 50,80% e que o vencedor no total das seis
mesas de voto foi o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, com mil quinhentos e catorze (1514)
votos .--------------------------------------------------------------------------------------------------------Os presentes tomaram conhecimento. ----------------------------------------------------------- -------
ENTREVISTA DE ANTÓNIO RESENDE À ANTENA l SOBRE MOINHO DE ARCÁ
- AV ANCA DESENCADEOU MAIS VISITAS.------------------------- --------------------------0 Senhor Presidente informou os presentes ter tomado conhecimento de que o Senhor
António Resende (um dos amigos do moinho de Arcã) num contacto radiofónico transmitido
em directo pela estação de Rádio Antena 1 no dia dezanove de Janeiro do corrente ano,
inserido no programa matinal, no horário das 05h00 às 07h00, referiu a existência do moinho
de Arcã, bem como o empenho que parte da Comunidade teve na sua reconstrução e
simultaneamente o interesse desta Junta em colocar aquele moinho à disposição da
Comunidade e de quem o deseje visitar. -----------------------------------------------------------
Que como reflexo da referida "entrevista" dada pelo Senhor António Resende à Antena 1,
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O Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de
Estarreja em vinte e dois de Janeiro do corrente ano, a informar esta Junta de Freguesia que
irão proceder ao abate da referida palmeira, com a maior brevidade possível.-------------------
Os presentes tomaram conhecimento.---- -- ------------------------------------------------------------
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - DIVISÃO EDUCAÇÃO CULTURA
COESÃO SOCIAL- CONVOCATÓRIA 38º PLENÁRIO CLAS.---------------------------0 Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de
Estarreja em catorze de Janeiro do corrente ano, a convocar o Presidente da Junta de
Freguesia de Avanca a estar presente no 38º plenário do CLAS, a realizar no dia vinte e um
do corrente mês e ano, pelas catorze horas, nas instalações da Biblioteca Municipal de
Estarreja.---------- ----------------- ------------------------------------------------------------- --------- --- Os presentes tomaram conhecimento.------------------------------------------------------------------
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA - SECÇÃO ADMINISTRATIVA OBRAS
R

MUNICIP AIS - DANO/EBENTAMENTO DE PNEU AUTOMÓVEL.-------------------0 Senhor Presidente apresentou e leu aos presentes o email recebido da Câmara Municipal de
Estarreja em treze de Janeiro do corrente ano, a solicitar esta Junta de Freguesia uma planta
tipográfica, o Auto de Ocorrência da GNR, fotografias e orçamento dos estragos.--------------
Os presentes tomaram conhecimento e decidiram dar conhecimento ao proprietário do
automóvel, para que este proceda a entrega dos referidos documentos.------------------- --------E){PED�NTE.---------- ------------ ---------------------------------------------------------------------Foi dada sequência de despacho a atestados e outros da competência do Executivo da Junta
de Freguesia.-------- ------ ------------ ----------------------- -------------------------- ---- ----------------0 Senhor Presidente da Junta, deu os trabalhos por concluídos às zero horas e quinze
minutos. Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser submetida a aprovação na reunião
seguinte
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