
ACTA NÚMERO TRINTA E CINCO 
-----------Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e dez, no Edifício Sede da Junta de 

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

Geraz do Minho. Todos os seus membros estiveram presentes, com excepção de Augusto 

Estêvão de Almeida Morais. Compareceu, também, à reunião o Presidente 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: Validação da proposta de limites da Freguesia de Geraz do Minho com a 

Freguesia de Monsul. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três: 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 não mereceu qualquer reparo por parte de todos os 

membros da Assembleia presentes.------------------------------------------------------------------- 

-----------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. ----------------------------------------------------------------------------- 

----------Relativamente ao segundo ponto procedeu-se à apresentação e discussão da 

proposta de limites da Freguesia de Geraz do Minho com a freguesia vizinha de Monsul, 

sendo a proposta apresentada validada e aprovada por unanimidade, isto é, com seis votos 

a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



----------No que diz respeito ao terceiro ponto foram abordados os seguintes assuntos: a 

falta de limpeza e higiene dos contentores do lixo e o quase certo encerramento da EB1 de 

Geraz do Minho. Quanto ao primeiro aspecto, o Presidente da Junta de Freguesia realçou a 

necessidade e a urgência dos contentores serem limpos assiduamente para bem da saúde 

pública, tendo decidido informar novamente os serviços de recolha do lixo da Câmara 

Municipal dessa pretensão. No que diz respeito ao encerramento do EB1 de Geraz do 

Minho, o deputado Adelino Faria da Rocha colocou essa questão ao Presidente da Junta. 

Este respondeu que tudo aponta para o encerramento já no próximo ano lectivo e que os 

alunos irão ser transportados em transportes públicos ao serviço da Câmara Municipal ou 

das Juntas de Freguesia. Relativamente ao edifício devoluto da EB1 de Geraz do Minho, o 

Presidente da Junta de Freguesia afirmou que se iria reunir com os responsáveis camarários 

para apresentar as suas sugestões na sequência da proposta reafirmada na última reunião da 

Assembleia Municipal pela Vereadora do Pelouro da Cultura a todos os Presidentes de 

Junta que iriam ver encerradas as Escolas das suas freguesias no final deste ano lectivo. ---- 

-----------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  

 
_____________________________ 

  
_______________________________
 

 
 


