Ata nº. Treze
Aos três dias do mês de Julho 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 Corvo;
Limpeza dos arruamentos das Meãs;
Limpeza da zona envolvente ao centro de saúde;
Substituição de 60 metros de tubo do fontanário do largo do rossio;
Apoio logístico às marchas populares.
Ponto Dois -correspondência recebida:
Município de Miranda do Corvo:
Colocação de bip no casal da Eira, em Lobazes.
Convocatória para reunião da comissão municipal de proteção civil.
Pedido de atribuição de número de polícia.
Designação de técnico para acompanhar os contratos interadministrativo.
Pedido de colocação de lombas.
Fundação ADFP:
Convite para desfile inclusivo.
Associação Oleiros do Carapinhal:
Convite para almoço de aniversário.
Grupo Recreativo Mirandense:
A solicitar apoio para realização do encontro de bandas.
Apoio já deliberado.
Correio Electrónico:
Município de Miranda do Corvo:
Convite para os 20 anos de geminação de Neufchateau.
Edital para afixar – Verificação de instrumentos de medição.
Toponímia do Bairro Sá Carneiro.
Convite para visita do Sr. Secretário de Estado.

Centro educativo de Miranda do Corvo:
Convite para festa de encerramento de ano lectivo;
Jardim de infância de Miranda do Corvo:
Convite para festa de encerramento de ano lectivo;
Marcha de Vale de Açor:
Convite para encontro de marchas.
Cooperativa Jornal Mirante:
Proposta da sede do jornal;
Após reflexão sobre o tema, foi deliberado reformular a proposta apresentada
para o valor de vinte cinco mil euros. Esta proposta justifica-se tendo em conta
o interesse em ampliar a sede da junta de freguesia.
Munícipe Daniel Fernandes:
A solicitar o alargamento de estrada agrícola na Pereira.
Clube de empresários:
Incubadora de negócios. (para conhecimento)
Miranda Cup:
Convite para conferência de imprensa de apresentação da prova.
Comissão de festas de S. Pedro das Meãs:
Convite para bacalhoada.
Fundação ADFP:
Acesso ao templo.
Ponto três – Correspondência Enviada:
Município de Miranda do Corvo:
Ofício nº 35 – Comissão de toponímia.
Ofício nº 36 – Pedido de fiscalização.
GNR de Miranda do Corvo:
Ofício nº 34 – Pedido de parecer.
Jornal Mirante:
Ofício nº 38 – Proposta de aquisição de sede.
Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo:

Ofício nº 37 – Pedido de ambulância para apoio ao passeio sénior.
Imprensa:
Diário de Coimbra, 14 de Junho: Marchas animam noite.
Ponto quatro – Outras deliberações:
Foi deliberado adquirir roçadora e soprador para renovação do material existente. Foram pedidas propostas aos fornecedores.
Foi deliberado atribuir o nome de beco do Pereiro, no Espinho.
Foi deliberado atribuir o nome de rua do Salão, no Carapinhal;
Foi deliberado atribuir o nome de Rua da Cabecinha, no Bairro Novo.
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.

