
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOUREDO E FORNELOS

ATA N° 3/2016

Aos 28 de outubro de 2016 pelas 21:30 horas, a Assembléia de Freguesia de Louredo e

Fornelos reuniu em sessão ordinária nas instalações da Junta de Freguesia em Louredo, com,

a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um - Aprovação do Protocolo Interadministrativo com o Município de Santa

Marta de Penaguião relativo ao transporte escolar para o ano letivo de 2016/2017.

Ponto dois - Atribuição de um Louvor ao funcionário da União de Freguesias de

Louredo e Fornelos, Sr. Márcio Filipe Ferreira.

Ponto Três - Outros assuntos de interesse da Freguesia.

*

Membros presentes à sessão:

Encontravam-se presentes todos os Membros que compõem a Mesa convocados

para o ato, com exceção do Senhor Antônio Guedes que se encontrava ausente.

Encontrava-se ainda presente o senhor Presidente da Junta de Freguesia Senhor

Manuel Pinto.

*

Aberto o período de antes da ordem do dia:

Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa passou a ler a ata da anterior

Assembléia de Freguesia, a qual achada conforme, foi assinada pelos Membros presentes.

Em seguida, pelo Senhor Álvaro Correia foi pedida a palavra, e no uso da mesma, fez

referência à existência de algumas campas no cemitério de Fornelos que, embora não

existam quaisquer registo de propriedade, serão efectivamente propriedade das famílias,

devido ao facto de se encontrarem na sua posse há várias décadas, mesmo antes da

existência dos registos na Junta de Freguesia.

Em seguida, o Senhor Presidente da Junta agradeceu o convite em nome do

executivo, feito pela Senhora Carina Teixeira, extensível também aos demais Membros da

Assembléia, para a inauguração da sua empresa em Santa Marta, desejando-se as maiores

felicidades e sucesso na sua nova atividade.

Fez ainda uma breve introdução ao livro publicado pelo Senhor Eurodeputado, pelo

facto de não fazer qualquer alusão ao patrimônio da nossa freguesia, o que denota, no

mínimo, algum desconhecimento da nossa região por parte do Senhor Eurodeputado.
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Período da ordem do dia:

Ponto um - Aprovação do Protocolo Interadministrativo com o Município de Santa

Marta de Penaguião relativo ao transporte escolar para o ano letivo de 2016/2017.

O Senhor Presidente da Junta referiu que foi contactado pela Senhora Vereadora da

Câmara Municipal, no sentido da possibilidade de ser efetuado o transporte dos alunos para

as escolas com a carrinha da Junta de Freguesia, mediante uma compensação monetária

que rondará os €1.500,00 mensais, e que implicará a contratação de uma funcionária a

tempo parcial para efetuar esse transporte.

Após efetuados os esclarecimentos solicitados pelos Membros da Mesa, foi colocado

à votação, tendo obtido aprovação, com o voto favorável de todos os Membros da

Assembléia.
*

Ponto dois - Atribuição de um Louvor ao funcionário da União de Freguesias de

Louredo e Fornelos, Senhor Márcio Filipe Ferreira.

Concedida a palavra ao Senhor Presidente da Junta em representação do executivo,

referiu ser de destacar o Senhor funcionário Márcio Filipe Ferreira pelo reconhecimento do

seu empenho e dedicação ao serviço da Junta de Freguesia, com a atribuição de um

Louvor.
O Senhor Pedro Granja referiu ser seu entendimento, que o funcionário em causa não

fez mais que a sua obrigação, uma vez que é pago para isso, mais referindo que a ser

atribuído um Louvor deveria ser a quem lhe paga o vencimento.

Após alguma troca de argumentos, foi submetida à votação a proposta apresentada,

tendo sido aprovada a atribuição do Louvor ao Senhor Márcio por maioria, com 3 (três)

votos a favor, do senhor Presidente da Mesa, do senhor Álvaro Correia e Carina Teixeira, 2

(dois) votos contra, do Senhor Pedro Granja e Carla Pinto, e a abstenção do Senhor Filipe

Nogueira,
*

Ponto três - Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

O senhor Pedro Granja questionou o Senhor Presidente da Junta, acerca do custo

total do desaterro da praia fluvial de Fornelos, que respondeu ascender ao montante total

de €5.649,00.

Referiu ainda ter pago ao Senhor Carlos o que tinha acordado com ele, o montante

de €3.000,00 acrescido de IVA, referindo ter reclamado a fatura em prazo que o Senhor
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Carlos lhe remeteu, pelo facto de entender existir uma incorreção no que tange ao

montante acordado entre eles pela remoção dos inertes.

Em seguida, o Senhor Pedro questionou ainda o executivo acerca do custo do evento

realizado na praia fluvial no final da época balnear, ao que o Senhor Presidente respondeu

ter orçado em cerca de €3.000,00, manifestando o Senhor Pedro alguma indignação pelo

montante gasto, pois é seu entendimento que o dinheiro gasto faria mais falta por exemplo,

para a limpeza de caminhos.

O senhor Filipe Nogueira referiu ainda e, que o executivo deveria apoiar mais

financeiramente as associações culturais da freguesia, nomeadamente a associação de

Paradela do Monte.

Por fim e nada mais havendo a deliberar, deram-se por encerrados os trabalhos desta

sessão ordinária da Assembléia de Freguesia, quando eram 22:30horas, dos quais foi

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

Presidente da Mesa e restantes Membros que a compõem.
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