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ACTAN°3/13

Em 28 de dezembro de 2013, pelas 21:30 horas, a Assembléia de Freguesia de

Louredo e Fornelos reuniu em Sessão Ordinária nas instalações de Louredo,

Compareceram para realizar uma reunião ordinária pública convocada pelo

Presidente Fausto Fonseca, que esteve presente, o primeiro Secretário Carina

Cardoso, segundo Secretário Filipe Nogueira os Vogais Álvaro Correia, Antônio

Joaquim Mesquita Guedes, Pedro Manuel Sá Granja e Carla Maria Teixeira Correia

bem como todos os membros do Executivo, O Presidente Manuel Augusto,

Secretária Olga Nogueira, Tesoureiro Maximino Lourenço.

A Ordem de Trabalhos é a seguinte:

• Ponto Um - Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 2014.-

• Ponto Dois - Outros assuntos do interesse da Freguesia
*

Aberto o Período de Antes da Ordem do Dia: procedeu-se à leitura da ata da

Assembléia de Freguesia sessão anterior e verificando-se não haver alterações a

efetuar, foi posta à votação, sendo aprovada por unanimidade e assinada por

todos os presentes.
*

Período da Ordem do Dia:

Ponto Um - Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 2014.

Foi concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia para fazer uma

exposição sumária sobre Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2014.

Pedida a palavra pelo Vogai Sr. Pedro Granja, questiona onde irão ser realizadas as

obras, uma vez que não consta do orçamento.

Seguidamente usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, que respondeu que as

obras serão feitas onde for necessário, e repartidas por todas as seis aldeias da

freguesia.

Seguidamente, o Presidente da Assembléia colocou à votação o Orçamento

apresentado pelo Executivo, a qual foi aprovado por maioria, com 4 (quatro) votos

a favor e 3 (três) votos contra.
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Ponto Dois - Outros Assuntos do interesse da Freguesia:

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, que prestou alguns esclarecimentos

sobre questões colocadas pelos Vogais, nomeadamente quanto à Praia Fluvial,

informando que este ano, seria dada a concurso na freguesia e mais tarde, caso

não se verifiquem interessados, poderá ser alargado ao Concelho.

Mais foi referido que se prevê renovar as casas de banho da Praia Fluvial e reparar

a vedação, entre outros, prevendo-se um gasto que rondará os €5.000,00.

Esclareceu e informou que a carrinha da Junta de Freguesia irá levar as pessoas

que necessitem de transporte até Santa Marta, nos dias em que o autocarro não se

possa deslocar, divido à derrocada em Mafômedes.

Questionado pelo Sr. Pedro Granja a razão de não se propor um protocolo com a

Câmara Municipal, para o transporte das crianças para a escola através da

carrinha da Junta, o Sr. Presidente esclareceu que o mesmo não se mostra viável

pois, após contacto com o Sr. Presidente da Câmara, este lhe referiu que já se

encontra definida a rota para este ano escolar.
*

Em seguida, e não havendo mais pedidos de uso da palavra sobre este ponto da

Ordem do Dia, foi colocada à votação a minuta da presente ata, tendo sido

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,vai

ser assinada pelo Presidente e restantes membros da Mesa da Assembléia.
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