
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOUREDO E FORNELOS

ACTAN°4/2015

Aos 30 de dezembro de 2015 pelas 21:00 horas, a assembléia de freguesia de

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

com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um - Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano

2016.

Ponto dois - Outros assuntos.

Membros presentes à sessão

Encontravam-se presentes todos os membros da assembléia convocados para o ato,

encontrando-se ainda presente o senhor Presidente da junta de freguesia.

*

Aberto o período de antes da ordem do dia:

Procedeu-se à leitura e assinatura das atas das anteriores sessões, que se

encontravam por assinar.

Em seguida o Sr. Pedro Granja pediu a palavra e, no uso dela, manifestou a sua

indignação pelo facto de não ter sido efetuada a reunião de abril, referindo que o

executivo não poderá governar a freguesia sem as respetivas reuniões.

Questionou ainda o executivo acerca de não usufruírem do alcatrão disponibilizado

pela Câmara Municipal e do motivo pelo qual votou contra a revisão de contas na

Assembléia Municipal, e após, foi pedir dinheiro à Câmara para as obras do Nogueirão.

Concedida a palavra ao senhor Presidente da junta, o mesmo respondeu que, votou

contra a revisão de contas da Câmara Municipal, pelo facto de terem retirado cerca de

€50.000 a 3 meses do fim do ano, estando estes previstos no orçamento da Câmara

Municipal para investimentos destinados à freguesia, os quais foram atribuídos a outras

freguesias e sem qualquer explicação lógica.
*

Período da ordem do dia:

Ponto um - Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de

2016.

Foi concedida a palavra ao senhor Presidente da junta que fez uma breve

introdução ao orçamento previsto para 2016, referindo que se encontra ajustado às
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necessidades da freguesia, idêntico ao do ano 2015, com alguns ajustes, que posto à

votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com 3 votos a favor, 2 abstenções das

deputadas Carina Teixeira e Carla Pinto e 2 votos contra dos deputados Pedro Granja e

Antônio Guedes.
*

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

Pelo deputado Filipe Nogueira foi questionado para quando a colocação da

paragem do autocarro em Paradela do Monte, tendo o senhor Presidente da Junta

informado que o Sr. Vereador disse que a mesma irá ser colocada pela Câmara Municipal

em local próximo de onde estava.

O senhor deputado Antônio Guedes perguntou acerca de um canteiro situado à

entrada de Paradela do Monte e que estará a ser ocupado abusivamente, ao que o Sr.

Presidente respondeu que está a ser tratado o assunto e será resolvido brevemente.

A deputada Carina Teixeira referiu a existência de uma estrada em mau estado no

Corvo, que o senhor Presidente se comprometeu tentar resolver.

Foram ainda abordadas as obras que se encontram em curso relativas ao caminho

do Nogueirão, bem como o caminho dos Torrões, referindo o senhor Presidente da junta que

as mesmas serão concluídas brevemente.

Em seguida, e nada mais havendo a deliberar, deram-se por encerrados os trabalhos

desta sessão ordinária da Assembléia de Freguesia, quando eram 22:00horas, dos quais foi

elaborada a presente ata, que lida e achada conforme, vai ser assinada pelo senhor

presidente da mesa e restantes membros que a compõem.
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