Ata nº. Onze
Aos vinte e nove 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 o vogal Nuno Morais. O vogal Antero Antunes faltou,
justificando a sua falta.
Aberta a reunião, o secretário procedeu à leitura da ata da reunião anterior.
Ponto um- Informações do Sr. Presidente sobre obras executadas:
Limpeza dos arruamentos do Fraldeu;
Limpeza dos arruamentos do Carapinhal.
Ponto Dois -correspondência recebida:
Correio Eletrónico:
Município de Miranda do Corvo:
Convite para a abertura da Expo Miranda.
Convite para a sessão solene do feriado Municipal.
Casa do Povo de Miranda do Corvo:
Convite para a Fespovo.
Fundação ADFP:
Convite para seminário sobre refugiados.

Centro hípico de Miranda do Corvo:
Convite para XXII campeonato equestre.
Pedido de apoio para o campeonato.
Foi deliberado atribuir um subsídio no valor de cinquenta euros.
Associação humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo:
A agradecer o apoio prestado ao passeio de motorizadas.
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo:
Convite para comemoração do nascimento de José Falcão.
Unidade de Voluntariado de Miranda do Corvo da NR centro da Liga Portuguesa
contra o cancro:
Pedido de apoio para caminhada da liga.

Foi deliberado atribuir fruta até ao valor de cinquenta euros.
ARCD de Vale de Açor:
Pedido de apoio para obras na antiga escola de Vale de Açor;
Foi deliberado atribuir um subsídio no valor de quinhentos euros.
Ponto três – Correspondência Enviada:
Coligação Miranda por Amor – eleitos na assembleia de Freguesia:
Ofício nº 32 – Resposta a pedido de esclarecimento feito em assembleia de freguesia.
Imprensa:
Sem registo.
Ponto quatro – Outras deliberações:
Foi aprovado atribuir nome de rua Bela Vista.
Foi deliberado contratar o artista Ruizinho de Penacova para animar a noite das marchas populares pela quantia de mil euros.
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.

