Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 10 – 10/08/2018

Devido à ausência do tesoureiro, Rogério Dias, esta reunião não teve lugar na primeira
sexta feira do mês, mas sim na segunda. Além disso, o executivo decidiu realizar apenas uma
ligeira avaliação da forma como têm decorrido as atividades entretanto organizadas. Assim, ao
décimo dia do mês de agosto de 2018, pelas 18 horas e 30 minutos, reuniu o executivo da Junta
com a seguinte ordem de trabalhos:


Avaliação das várias atividades do “Verão em Calvão”;



Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Avaliação das várias
atividades do “Verão em Calvão”, o saldo é muito positivo. Todas atividades foram realizadas, a
participação da comunidade tem sido satisfatória – nomeadamente na inauguração do moinho – e
a colaboração com a comissão de festas tem corrido muito bem. Será um projeto a manter e a
melhorar.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Outros, pouco há a acrescentar. A conclusão
da assembleia de Freguesia, ocorrida no dia 20 de julho, obrigou a atrasar a comunicação da
delegação de competências e dos planos de investimento para a Câmara Municipal, mas a
situação será regularizada o mais depressa possível. A Junta tem estado atenta aos alertas
relacionados com a situação de risco de incêndios florestais. Além disso, o executivo continuou a
pressionar a Câmara Municipal para que a alteração de alguns sentidos possa ser feita, através
da Comissão Municipal de Trânsito, o mais depressa possível. A junta procurou, ainda, solucionar
alguns problemas relacionados com limpeza de terrenos, manilhas, caminhos, assim como as
avarias na iluminação pública. Finalmente, e de acordo com o decidido em assembleia de
Freguesia, o executivo começou a preparar a transferência do fundo que vai ser dado ao Colégio,
para apoio da sua atividade educativa e cultural.
De acordo com o previsto nos artigos 20º, 21º e 49º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
informa-se que as reuniões públicas mensais da Junta de Freguesia de Calvão se realizam no
edifício desta Junta de Freguesia, na primeira sexta de cada mês, com início às 18.30 horas.
Nestas reuniões haverá um período para esclarecimento e intervenção do público.
Sem mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata,
assinada por todos os membros do executivo.
Calvão, 10 de agosto de 2018
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

