
ASSEMBLÉIA DE FREGUESIA DE LOUREDO E FORNELOS

ACTAN°4/2014

Aos 26 de Setembro de 2014, pelas 21 :30 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 e constante da convocatória de 17

de setembro de 201 4:

Ponto um - Informação do executivo da União de Freguesias de Louredo e

Fornelos;

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

Membros presentes à sessão

Encontravam-se presentes todos os para o ato convocados, com a exceção

do Sr. Antônio Joaquim Guedes.

Encontrava-se ainda presente o Presidente do Executivo Sr. Manuel Augusto

Mesquita Pinto.

Aberto o período de antes da ordem do dia:

Procedeu-se à leitura e aprovação da ata da anterior assembléia, a qual foi

assinada por todos os presentes.

Período da ordem do dia:

Ponto um - Informação do executivo da União de Freguesias de Louredo e

Fornelos;

Foi concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que, no uso

dela, fez uma breve exposição sobre o que se tem feito na freguesia, prestando

esclarecimentos suscitados pelos membros da mesa.

Foram abordados assuntos, tais como os vários ofícios enviados à Câmara

Municipal, e os quais na sua maioria, não obtiveram qualquer resposta, tendo

procedido à leitura de alguns deles; os eventos realizados na praia fluvial, que

foram bem sucedidos, e que se encontram já programadas outras caminhadas.

O Sr. deputado Pedro Granja questionou se houve despesas com os eventos

realizados na praia, ao que o Sr. Presidente respondeu não ter havido qualquer

encargo para a freguesia.

O Sr. deputado Pedro Granja interpelou o Sr. Presidente acerca do parque

infantil, nomeadamente sobre se detinha todas as condições de segurança para as

crianças, ao que o Sr. Presidente respondeu que foi adquirido com esse objectivo,
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que as crianças que o utilizarem devem ser vigiadas por adulto, encontrando-se a

aguardar o processo de licenciamento por parte da Autarquia.

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

Foram debatidos assuntos, tais como a carta enviada ao Sr. Presidente da

Câmara.

O Sr. deputado Pedro Granja questiona o executivo acerca de eventuais

dinheiros que se encontram à disposição da freguesia e que ainda não foram

utilizados, sendo que já o poderiam ter sido, tendo o Sr. Presidente referido que esses

dinheiros serão para fazer obras na freguesia e a seu tempo.

Foi questionado o motivo de a freguesia não se ter feito representar na

semana cultural, ao que o Sr. Presidente respondeu que as razões já são do

conhecimento público e encontram-se esplanadas na carta remetida ao Sr.

Presidente da Câmara.

Foram ainda temas de discussão, a aquisição do herbicida pelo executivo, a

sua aplicação e segurança; a utilização da carrinha da junta de freguesia e a

colocação de uma vedação e portão junto ao forno romano por parte de um

proprietário, nomeadamente se existiria alguma autorização.

Finalmente, foi votada 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 22:30 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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