Ata nº. Doze
Aos doze dias do mês de junho 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 dos arruamentos do Carapinhal;
Limpeza dos arruamentos do Pinheiro.
Limpeza dos arruamentos do Bubau.
Ponto Dois -correspondência recebida:
Município de Miranda do Corvo:
Edital para afixar – vacinação de canídeos.
Atribuição de nome de rua no Bairro Sá Carneiro.
Fundação ADFP:
Pedido de recuperação de estrada de acesso ao templo ecuménico;
Hospital compaixão;
Convite conferência sobre a eutanásia.
Munícipe Maria Adelaide Pires Almeida Ribeiro:
Estrada obstruída no Bairro Novo.
Associação de moradores do Bubau e Pinheiro:
A remeter convite para os festejos na localidade.
Correio Eletrónico:
Centro Educativo de Miranda do Corvo:
Convite para reunião da Eco escolas.
EB 1 da Pereira:
Convite para festa de encerramento de ano letivo;
Convite para reunião da Eco escolas.
EB 1 de Lamas:
Convite para “Descoberta de Miranda do Corvo”

Ponto três – Correspondência Enviada:
Município de Miranda do Corvo:
Ofício nº 33 – Comissão de toponímia – atribuição de nome de rua.
Imprensa:
Sem registo.
Ponto quatro – Outras deliberações:
Foi deliberado atribuir o serviço de autocarros, para o passeio sénior, à empresa Transdev. Apesar de haver outro orçamento mais barato, da empresa VT, o
executivo entendeu que os autocarros desta não serviriam nas condições desejadas, basta verificar as constantes reclamações do serviço alternativo do metro Mondego.
Autorizar a utilização dos dados da freguesia à empresa Citty Hall.
Foi deliberado enviar uma proposta de aquisição, da loja sede do jornal Mirante, à cooperativa Mirante no valor de vinte mil euros.
Fazer um protocolo com o centro de emprego para POC.
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.

