Ata nº. Nove
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniu o executivo da
junta de freguesia, na sua sede, estando presentes os senhores Fernando Araújo,
Presidente, João Paulo Fernandes, Secretário, Maria Helena Rodrigues, Tesoureira, e
os vogais Antero Antunes e Nuno Morais.
Aberta a reunião, o secretário procedeu à leitura da ata da reunião anterior.
Ponto um- Informações do Sr. Presidente sobre obras executadas:
Limpeza da zona envolvente ao tanque de rega do Corvo;
Limpeza de terreno do Corvense;
Limpeza da zona envolvente à horta comunitária;
Limpeza de arruamentos do vale de Açor.
Ponto Dois -correspondência recebida:
Município de Miranda do Corvo:
Pedido de colocação de placa toponímica no Bº Sá Carneiro;

Correio Eletrónico:
Município de Miranda do Corvo:
Convite para participação na Expomiranda;
Foi deliberado participar.
Convite para as comemorações do 25 de Abril.
ARCD Vale de Açor:
Pedido de apoio para realização de encontro de bicicletas antigas;
Apoio já deliberado na deliberação de apoio às coletividades desportivas.
GRC Corvense:
Pedido de apoio para realização de caminhada.
Foi deliberado atribuir um subsídio no valor de cinquenta euros.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo:
Pedido de apoio para passeio de motorizadas.
Foi deliberado ceder carrinha e motorista.
Novos fitados ESEC – Tamara Cruz:
Pedido de apoio para carro da queima das fitas;
Aguarda deliberação.

EB1 da Pereira:
Pedido de limpeza de área envolvente à escola.
Associação Abútrica:
Mundial de Trail em Miranda do Corvo.
Munícipe Fernando Freixo:
Limpeza de linha de água em Paiviegas.
Munícipe Sara Gonçalves:
Espelho ótico partido na rua da Ramalheira, Espinho.
Ponto três – Correspondência Enviada:
Direção geral de reinserção dos serviços Prisionais:
Ofício nº 23 – Envio de folhas de assiduidade.
Município de Miranda do Corvo:
Ofício nº 24 – Assinatura dos contratos interadministrativo.
Ofício nº 25 – Pedido de colocação de espelhos óticos.
Ofício nº 26 – Pedidos realizados pelos eleitos em assembleia de freguesia.
Imprensa:
Sem registo.
Ponto quatro – Outras deliberações:
Discussão sobre a realização do passeio sénior.
Discussão sobre a realização do stand da Expomiranda.
Em todas as deliberações onde não esteja registado expressamente o contrário, entendem-se estas, como tomadas por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual vai ser lavrada a
presente ata que, depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes.

