Junta de Freguesia de Calvão
Município de Vagos
Reuniões ordinárias da Junta de Freguesia
Reunião nº 12 – 25/09/2018

Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro de 2018, pelas 19 horas e 30 minutos, reuniu o
executivo da Junta com a seguinte ordem de trabalhos:
•
•
•

Preparação das modificações a efetuar no Plano Plurianal de investimentos e no
orçamento da despesa;
Preparação da assembleia de Freguesia do próximo dia 28 de setembro;
Preparação das comunicações a fazer sobre a limpeza de terrenos e sobre a organização
de cursos de apoio a imigrantes;

•

Definição das obras e atividades a realizar;

•

Outros.

No que diz respeito ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Preparação das
modificações a efetuar no Plano Plurianal de investimentos e no orçamento da despesa, o
programa informático não estava e condições de ser usado, pelo que as modificações serão feitas
no próximo dia 27 de setembro, para estar pronto a tempo de ser aprovado, caso seja necessário,
em assembleia de Freguesia.
No segundo ponto da ordem de trabalhos, Preparação da assembleia de Freguesia do
próximo dia 28 de setembro, elencaram-se as atividades realizadas desde junho, para que se dê
conhecimento aos membros da assembleia. O assunto da localização de uma unidade da
Lusiaves será alvo de debate, para que se dê a conhecer os contactos estabelecidos com a Junta
de Freguesia do Seixo de Mira e com a Câmara Municipal de Vagos.
No terceiro ponto da ordem de trabalhos, Preparação das comunicações a fazer sobre a
limpeza de terrenos e sobre a organização de cursos de apoio a imigrantes, a Junta tem
preparados dois documentos para reforçar a necessidade de se proceder à limpeza dos terrenos,
ao mesmo tempo que se pretende envolver a comunidade na gestão do espaço público. Aguardase a organização do próximo Inspira Calvão para se fazer a distribuição de um documento
genérico. O outro documento é dirigido aos proprietários já identificados, alertando-os de
possíveis coimas.
No quarto ponto da ordem de trabalhos, Definição de obras e atividades a realizar, o
executivo vai dar prioridade à limpeza e manutenção de valas e caminhos, como forma de dar
segurança e tornar mais bonita a freguesia. Isso não invalida a realização de pequenas
reparações ou de projetos que visem tornar mais segura a circulação de veículos e de pessoas
nas ruas da Freguesia.
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Finalmente, no último ponto da ordem de trabalhos, Outros, o executivo fez o
levantamento de obras a fazer nas ruas de S. Martinho, Duque de Bragança e Luís de Camões,
tendo optado por pedir a intervenção dos técnicos da Câmara; recebeu o Clube de ténis de Mesa;
iniciou o processo de dar nome à rua transversal à rua Duque de Bragança, tendo-se proposto o
nome de Rua do Sacristão, como forma de homenagem ao antigo sacristão, aí morador. A
proposta seguiu para a Câmara Municipal e será, posteriormente, debatida em Assembleia de
Freguesia. Os contactos para se fazer o muro dos atuais Jardins de Infância continuam, e
aguarda-se pelo projeto que está a ser elaborado nos serviços camarários. O senhor Silvério Diniz
adquiriu um covato no cemitério, pelo que se passou o respetivo alvará. Há situações que vão
requerer especial atenção, nos próximos dias: a abertura e conservação de um caminho entre a
rua da Caneira e a rua do Ramalhim; a resolução de acessos a pinhal no Canto de Calvão, rua 25
de abril; a lixeira seletiva, entre outros. O executivo decidiu, ainda, não realizar a reunião mensal
na primeira quinta-feira do mês seguinte, dia 4 de outubro, dada a proximidade de reuniões. Farse-á uma reunião no dia 18 de outubro, no mesmo horário, antecedendo o aniversário da tomada
de posse deste executivo.
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 quinta-feira de cada mês, com início às 19.30 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, 25 de setembro de 2018
O presidente da Junta de Freguesia ________________________________________________
A secretária da Junta de Freguesia _________________________________________________
O tesoureiro da Junta de Freguesia _________________________________________________

