
ASSEMBLÉIA DE FREGUESIA DE LOUREDO E FORNELOS

ACTAN°2/2015

Em 30 de abril de 2015, pelas 21:30 horas, a assembléia de freg

Louredo e Fornelos reuniu em sessão ordinária nas instalações em Fornelqf, com a

seguinte ordem de trabalhos:

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto um: Aprovação da prestação de contas do ano de 2014.

Ponto dois: Primeira revisão ao orçamento e PPI do ano de 2014.

MEMBROS PRESENTES Á SESSÃO

Estiveram presentes todos os membros nesta reunião, a saber: o presidente

Fausto Fonseca, a primeira secretária Carina Teixeira, segundo secretário Filipe

Nogueira e os Vogais Álvaro Correia, Antônio Guedes, Pedro Granja e Carla Pinto.

Encontravam-se ainda presentes os membros do executivo, o senhor presidente

Manuel Augusto e a secretária Olga Nogueira.

Período de antes da ordem do dia:

Procedeu-se à leitura e assinatura da ata n.°l/2015, delegando-se para a

próxima sessão a ata n°5/2014 a fim de ser revista, por sugestão do senhor

deputado Pedro Granja.

O senhor deputado Pedro Granja pediu a palavra e questionou o executivo

acerca do motivo pelo qual não veio o regulamento de taxas e licenças

novamente a ser debatido em assembléia; porque é que a junta fez um protocolo

com a associação 2000 sem o trazer à assembléia; fez referência que é um

desrespeito pelo U.C.F. o facto de não efetuarem limpezas às zonas envolventes ao

campo de futebol; o pagamento das senhas de presença que diz não saber se já

as recebeu, pois não tem comprovativo das mesmas; fez ainda referência ao

acordo de investimentos entre presidentes das juntas de freguesia e da câmara

municipal, dando conta que não haveria investimentos na freguesia em 2014.

Pedida a palavra pela secretária do executivo Olga Nogueira, a mesma

esclareceu que que não se tratava de um edital exposto, mas de um aviso para o

problema do lixo, mas que foi mal interpretado.
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Dada a palavra ao senhor presidente da junta, o mesmo informou a mês

que foram efetuados dois ofícios à câmara municipal a solicitar ajuda para
li L

reposição dos caixotes do lixo, e que os mesmos não obtiveram qualquer resposta./- X-AA1

Falou ainda com o senhor vereador responsável, que lhe prometeu que os iria-

colocar, mas só posteriormente o fez.

Relativamente às senhas de presença, refere que todos os membros já

receberam, aguardando pagamento apenas o deputado Antônio Joaquim, mas

que os cheques já se encontram passados.

Em relação ao U.C.F., referiu que desconhecia que o clube era encargo da

junta de freguesia, mas terá todo o gosto em intervir naquilo que poder, bem como

nos restantes campos pertencentes à freguesia.

Quanto ao regulamento de taxas e licenças, refere não haver coragem

política por parte da oposição para fazer propostas e assim serem efectuadas as

alterações sugeridas, pelo que, uma vez que foi apresentado à assembléia de

freguesia e não foi aprovado, a responsabilidade não é do executivo.

Em seguida, o senhor presidente do executivo questionou o deputado

Antônio Joaquim acerca da existência ou não de algum documento relativo ao

terreno comprado junto à capelinha de Carvalhais, ao que respondeu não existir

nenhum documento escrito, somente a caderneta do prédio.

Referiu ainda o senhor presidente da junta que renovaram o contrato ao

funcionário Filipe no início de março, ao senhor Antônio Carlos foi feito um contrato

com o I.E.F.P. por um ano, e a Associação 2000 propôs o senhor Alexandre para

fazer um estágio sem encargos para a junta de freguesia.

Em seguida o senhor deputado Pedro Granja pediu a palavra e referiu que,

andam a dizer que ganhou dinheiro indevidamente, tendo convidado o senhor

presidente da junta a divulgar os seus extratos bancários, pois que é muito feio só

declarar como rendimento familiar o ordenado mínimo para as bolsas da

Universidade, sendo proprietário de uma empresa, quando deveria mencionar

também o ordenado que aufere da junta de freguesia, pelo que quem deveria ser

investigado pelas Finanças e pelo Ministério Público seria o senhor presidente e não

ele.
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Questionado pela deputada Carla Pinto acerca do período do contrato cl;éZ-
funcionária Vânia, o senhor presidente informou que o mesmo termina dia 19 de

maio.

Período da ordem do dia:

Ponto um - Aprovação da prestação de contas do ano de 2014.

Seguidamente e após alguns esclarecimentos solicitados pelos membros da

mesa, foi posto à votação as contas de 2014, tendo obtido a votação que segue:

4 votos a favor - do presidente da mesa e dos deputados Filipe Nogueira,

Carina Teixeira e Álvaro Correia.

3 votos contra - dos deputados, Antônio Guedes e Pedro Granja e Carla

Pinto.

As contas foram aprovadas por maioria.
*

Ponto dois: Primeira revisão ao orçamento e PPI do ano de 2014.

Foi concedida a palavra ao senhor presidente da junta, que deu uma

explicação sobre a necessidade de rever o orçamento, que após colocado à

votação, obteve o voto favorável de todos os membros da mesa, tendo sido

aprovado 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 senhor presidente e restantes

membros que compõem a assembléia.
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