
 INFORMAÇÃO ESCRITA 
 Reunião da Assembleia de Freguesia de 02/06/2021 

 (Atividade desenvolvida desde 22/12/2020) 

 1. Rua de Longaínho e Rua das Veigas (Obra Concluída): 
 Iniciou-se o alargamento das respetivas ruas. 

 2. Rua do Burgo (Obra Concluída): 
 Arranjou-se  parte  da  rua  com  a  construção  de  muro,  a  pavimentação  de  calçada, 
 abertura  de  vala  com  a  colação  de  tubo  e  caixas  com  grelhas  para  o 
 encaminhamento das águas pluviais. 

 3. Travessa do Rego e Rua de Santo Estevão (Obra Concluída): 
 Iniciou-se  a  requalificação  no  entroncamento  da  Travessa  de  Rego  e  Rua  de 
 Santo Estevão. 

 4. Rua Professor Garcia Guimarães: 
 Alargou-se  a  entrada  da  Rua  Professor  Garcia  Guimarães,  cujo  acesso  limitava  a 
 circulação do trânsito, e da qual a mesma se encontrava em mau estado. 

 4. Atribuição de Donativos: 
 Atribuiu-se os seguintes donativos; 
 -Cem  euros  (100€)  à  4ª  edição  de  São  Silvestre  100%  Solidária,  que  se  realizou 
 no dia 03 de janeiro, como forma de apoiar este incentivo. 
 -  Cem  euros  (100€)  à  Associação  Banda  de  Música  dos  Bombeiros  Voluntários 
 da  Póvoa  de  Lanhoso.  Este  donativo  foi  visto  como  um  apoio  da  autarquia  aos 
 Bombeiros Voluntários do nosso concelho. 
 -  Cem  euros  (100€)  ao  evento  da  Uniraid.  O  respetivo  evento  é  um  projeto 
 humanitário  para  estudantes  universitários.  Os  participantes  vão  angariar  a  maior 
 quantidade  possível  de  material  solidário,  para  distribuir  por  diferentes 
 localidades carenciadas. 
 -  Cem  euros  (100€)  à  Comissão  de  Festas  da  Senhora,  como  forma  de  apoio  da 
 autarquia. A Festa realizou-se nos dias 29 e 30 de maio de 2021. 

 5. Eleições Presidenciais: 
 Preparou-se  a  sala  de  voto  (Sala  de  Reuniões)  de  acordo  com  as  respetivas 
 recomendações  que  foram  estipuladas  pela  Comissão  Nacional  Eleições  / 
 Direcção Geral de Saúde. 

 6. Censos 2021: 
 Delegou-se  ao  Sr.  Secretário  da  Junta  de  Freguesia  de  Geraz  do  Minho,  à  função 
 de Coordenador de Freguesia. 

 Junta de Freguesia de Geraz do Minho 
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 7. Limpeza de caminhos: 
 Procedeu-se à limpeza das bermas dos caminhos vicinais e municipais. 

 Aprovado,  por  unanimidade,  em  reunião  ordinária  da  Junta  de  Freguesia  de 
 Geraz do Minho, no dia 06 de maio de 2021. 

 A Junta de Freguesia, 

 _________________________________ 

 Presidente 

 _________________________________ 

 Secretário 

 _________________________________ 

 Tesoureira 
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