
Freguesia de Milheirós de Poiares

Reunião Ordinária de 03 de agosto de 2021

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Ao terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu o executivo da Junta de Freguesia de
Milheirós de Poiares, em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia sita na Praça de Miguel nº 19
pelas dezassete horas e tinta minutos sob a presidência do Presidente da Junta e estando presentes todos
os seus membros, com a seguinte ordem de trabalhos:

1 – Apresentação e votação da ata da última reunião.

2- Outros assuntos.

No ponto um da ordem de trabalhos, a ata foi aprovada por unanimidade.

No ponto dois da ordem de trabalhos, foi decidido mandar limpar os inertes do rio na zona de lazer do
Outeiro para se fechar as comportas e reter a água. Reunimos com o Engenheiro Rui Gonçalves e Nuno
Lopes da empresa Estradas de Portugal, para verificar que documentos são necessários para fazer a venda
por expropriação, dos terrenos onde passa a Variante para Escariz. Reunimos com David Oliveira que
poderá estar interessado em alugar o espaço da esplanada do "Panorama".

Realizou-se a comemoração do milénio do toponímico de Gaiate no passado dia dez com o descerramento
de um marco comemorativo, estiveram presentes o Senhores Presidente Camara de Santa Maria da Feira,
Dr. Emídio Sousa, o Vereador, Dr. Vitor Marques, Sr. Padre Fernando Gonçalves, ex-Membros de Executivos
e ex-Presidentes da Assembleia de Freguesia, bem como representantes das Associações e Colectividades
da freguesia. Teve inicio a construção do piso para um parque infantil na urbanização do Seixal, bem como
a colocação de tubos para água da rede pública no edificio sede da Junta. 

Por nada mais haver a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas vinte horas.     
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