Ata nº. Dezassete
Aos trinta dias do mês de agosto 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 de arruamentos da Chapinha, Tróia, Rossaio e Moita;
Limpeza de arruamentos do Montoiro e Pai Viegas;
Limpeza de arruamentos de Vendas da Serra;
Limpeza da zona envolvente ao centro de saúde;
Limpeza da horta comunitária;
Limpeza de arruamentos de Quinta da Trémoa, Casal Pequeno e Lomba do Faval;
Ponto dois -correspondência recebida:
Fundação ADFP:
Pedido de limpeza da ribeira da quinta da Paiva
Correio Eletrónico:
Trilhos do Futuro:
Convite para jantar vínico.
GNR:
Envio de parecer Festa da Fonte dos Amores.
Representante de proprietários de casa na praça José Falcão:
A fazer proposta de venda de imóvel.
Grupo etnográfico As Tecedeiras dos Moinhos:
Pedido de apoio para obras na sede;
Aguarda envio de orçamento das mesmas.

Ponto três – Correspondência Enviada:

Município de Miranda do Corvo
Ofício nº 47 – Comissão de toponímia.
GNR de Miranda do Corvo
Ofício nº 48 – Pedido de parecer.
Imprensa:
Sem registo.
Ponto quatro – Outras deliberações:
Foi deliberado contratar a empresa de som de António Cordeiro, pelo valor de
duzentos e cinquenta euros, para fazer som e luz na fonte dos Amores.
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.

