
ACTA NÚMERO TRINTA E SEIS 

-----------Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e dez, no Edifício Sede da 

Junta de Freguesia, pelas vinte e uma horas, reuniu-se, em sessão ordinária, a Assembleia 

de Freguesia de Geraz do Minho. Todos os seus membros estiveram presentes. 

Compareceram, também, à reunião os três membros da Junta de Freguesia. ------------------- 

-----------Da ordem de trabalhos constavam os seguintes pontos: -------------------------------- 

-----------1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA para leitura da correspondência, 

tratamento de assuntos gerais de interesse da autarquia e apresentação de uma informação 

escrita acerca da actividade exercida pela Junta de Freguesia. ----------------------------------- 

-----------2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------- 

Ponto um: Leitura da acta da reunião anterior. ----------------------------------------------------- 

Ponto dois: Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------- 

-----------3. PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO destinado à prestação de 

esclarecimentos solicitados. --------------------------------------------------------------------------- 

-----------No período de “antes da ordem do dia”, foi apreciada uma informação escrita 

acerca da actividade exercida pela Junta de Freguesia desde a data da última reunião. O 

documento, que se anexa a esta acta, mereceu apenas um pedido de esclarecimento por 

parte do membro da Assembleia Adelino Vieira da Rocha sobre o estado do alcatrão 

colocado sobre via pública aquando dos trabalhos de drenagem do cemitério paroquial, 

tendo o Presidente da Junta de Freguesia respondido que esse alcatrão ainda não era o 

definitivo pois o terreno colocado sobre a vala ainda iria ceder, não permitindo para já a 

colocação definitiva do alcatrão. ---------------------------------------------------------------------- 

-----------Passou-se, depois ao período considerado como “ordem do dia”. Foi lida em voz 

alta a acta da reunião anterior, não tendo nenhum dos presentes levantado qualquer 

objecção ao seu conteúdo. ----------------------------------------------------------------------------- 

----------No que diz respeito ao segundo ponto foi abordada a falta de água da nascente do 

Burgo bem como a disponibilidade por parte de um particular em fornecê-la gratuitamente 

enquanto a seca durar. Relativamente a este assunto procedeu-se ao levantamento do valor 

dos materiais necessários, tendo esse valor ascendido a cerca de quinhentos euros. Dado o 



valor em causa a Junta de Freguesia decidiu aguardar mais alguns dias para ver se a 

situação meteorológica se alterava. ------------------------------------------------------------------- 

-----------Não tendo havido qualquer intervenção do público, foi elaborada, em definitivo, 

esta acta que depois de lida e aprovada por unanimidade de todos os membros presentes, 

vai ser assinada pelo Presidente da Mesa da Assembleia e pelo Segundo Secretário. --------- 

 

 

    O Presidente da Mesa da Assembleia 

 

            O Segundo Secretário  

 

_____________________________ 

  

_______________________________ 

 
 

 


