
ASSEMBLÉIA DE FREGUESIA DE LOUREDO E FORNELOS

ACTAN°3/2014

Aos 05 de julho de 2014, pelas 21:30 horas, a assembléia de freg

Louredo e Fornelos reuniu em sessão ordinária na sede da junta de freguesia em

Fornelos, com a seguinte ordern de trabalhos constante da convocatória de 28 de

junho de 2014:

Ponto um - Leitura e aprovação da ata da assembléia de freguesia anterior;

Ponto dois - Informação do executivo da união de freguesias de Louredo e

Fornelos;

Ponto três - Discussão de assuntos de interesse para a freguesia.

p

Membros presentes à sessão

Encontravam-se presentes todos os membros nesta reunião, a saber: o

presidente Fausto Fonseca, a primeira secretária Carina Cardoso, segundo

secretário Filipe Nogueira e os vogais Álvaro Correia, Antônio Guedes, Pedro Granja

e Carla Pinto.

Encontravam-se ainda presente o Sr. Presidente do executivo Manuel

Augusto Mesquita Pinto.
*

Aberto o período de antes da ordem do dia:

Não houve qualquer interpelação por parte dos presentes.

Período da ordem do dia:

Ponto um - Leitura e aprovação da ata da assembléia de freguesia anterior.

Procedeu-se à leitura e aprovação da ata da anterior sessão da assembléia

de freguesia e da ata na 1/2014, conforme decidido na anterior sessão da

assembléia.

Ponto dois - Informação do executivo da união de freguesias de Louredo e

Fornelos.

Pelo Presidente da Assembléia foi concedida a palavra ao Sr. Presidente da

Junta, que no uso da mesma, fez uma breve alocução sobre os trabalhos que têm

vindo a ser realizados na freguesia e os que irão ser feitos, tendo prestado alguns

esclarecimentos solicitados pelos membros da mesa.
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Foi ainda informado pelo Sr. Presidente da existência de um terminal (TPA) na

junta de freguesia para efetuar pagamentos de natureza vária, tais como

pagamentos da luz, da água, carregamentos de telemóvel.

Ponto três - Discussão de assuntos de interesse para a freguesia,

Foram debatidos alguns assuntos, tais como:

O adiamento da abertura da praia fluvial, limpezas de alguns caminhos, o

concurso da praia fluvial, nomeadamente os critérios de avaliação para a sua

concessão.

A perguntas feita pelo Sr. deputado Pedro Granja acerca da realização de

algumas obras na freguesia, o Sr. Presidente da junta respondeu que irão ser feitas à

medida do orçamento da junta, mais referindo que já foram remetidos vários ofícios

para a Câmara Municipal a solicitar ajuda financeira para a realização de algumas

obras, os quais não têm obtido resposta, ou os que a obtêm, é negativa, mais

parecendo existir uma discriminação por parte do Município em relação à

Freguesia.
*

Seguidamente, e nada mais havendo a deliberar, foi colocada à votação a

minuta da presente ata, a qual foi aprovada por unanimidade.

Os trabalhos desta sessão ordinária da assembléia de freguesia foram

encerrados por volta das 10:30 horas, dos quais foi elaborada a presente ata, que

após lida e achada conforme, vai ser assinada pelo Presidente e restantes membros

da mesa da assembléia.
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