
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LOUREDO E FORNELOS

ACTAN°1/2017

Aos 28 de abril de 2017 pelas 21:30 horas, a Assembléia de Freguesia de Louredo e

Fornelos reuniu em sessão ordinária nas instalações de Louredo, com a seguinte ordem de

trabalhos:

Ponto um - Revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2016.

Ponto dois - Aprovação da Prestação de Contas do ano de 2016.

Ponto Três - Outros assuntos.
*

Membros presentes à sessão:

Encontravam-se presentes todos os Membros que compõem a Assembléia,

encontrando-se ausente o senhor Antônio Guedes.

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

Aberto o período de antes da ordem do dia:

Foram iniciados os trabalhos com a leitura e assinatura da ata da anterior assembléia

de freguesia pelos Membros presentes.

Em seguida, o senhor Pedro Granja pediu a palavra e de entre outros assuntos de

menor relevo, questionou o senhor Presidente do executivo pelo facto de ter adjudicado a

obra de reparação do pontão das Cortiçadas, ao empreiteiro Vítor João e não ter deixado

a Câmara Municipal fazer a obra.

Relativamente ao pontão das Cortiçadas respondeu o senhor Presidente da Junta, ter

informado o senhor Presidente da Câmara Municipal da existência de um empreiteiro em

Fornelos, que faria a obra em questão pelo montante de €6.500,00, proposta essa com a

qual o senhor Presidente concordou, aceitando a idéia, tendo o senhor Padre

posteriormente anunciado na igreja que a obra iria ter início pelo dia 5 de maio, mas até ao

momento nunca foi executada.

Quanto à mensagem referida e alegadamente enviada ao Sr. João Paulo, por ser

falso isso ter acontecido, não comenta, podendo em todo o caso o Sr. João Paulo mostra-

la, ou o Sr. Pedro já que dela diz ter conhecimento.

Informou ainda o senhor Presidente que a realização da obra no pontão das

Cortiçadas, começará previsível mente para a próxima semana.
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu ainda ao senhor Pedn

relativamente à limpeza do Campo de Futebol do UCF e o facto de ter sido efetuada pela

máquina da Câmara Municipal, que nunca lhe foi solicitada qualquer colaboração ou

endereçado qualquer pedido para o efeito.

Em seguida o senhor Álvaro Correia questionou se já havia sido colocada a água na

Capela de São Pedro, respondendo o senhor Presidente que ainda não foi possível até ao

momento fazê-la chegar lá.

O senhor Filipe Nogueira perguntou ao Sr. Presidente da Junta o porquê da carrinha

da Junta ir buscar os estudantes a Santa Marta, quando há autocarro até Fontes, e da razão

de não existir uma contribuição financeira para as festas de Paradela do Monte,

nomeadamente a festa de Carnaval, uma vez que é considerada uma festa tradicional, e

uma vez que a Junta patrocinou uma festa na praia fluvial.

Pelo senhor Presidente da Junta foi dito que a festa realizada na praia fluvial foi uma

opção do executivo, festa essa para todos participarem, porque, por dificuldades

financeiras, não pôde contribuir este ano para a festa de Paradela, pois que, contribuindo

para a festa de Paradela do Monte, teria que contribuir também para todas as outras festas

e associações existentes na freguesia, dizendo que este ano, e dentro das limitações do

orçamento, pretende atribuir uma verba a todas as associações da freguesia.

Em relação ao transporte das crianças, diz limitar-se a cumprir o protocolo

estabelecido, mais referindo que o horário das crianças não é compatível com o horário do

autocarro.

Quanto à construção da paragem do autocarro em Paradela do Monte referida pelo

senhor Filipe, informou não ter conhecimento oficial da data para a sua realização,

aguardando contudo que a Câmara Municipal a realize brevemente.

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta procedeu à entrega dos cheques aos

Membros da Assembléia que se encontravam presentes, para pagamento dos montantes

em falta relativos às últimas reuniões.
*

Período da ordem do dia:

Ponto um - Revisão do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2016.

Pelo senhor Presidente da Mesa foi dito que, por lapso não se fez constar este ponto

na convocatória enviada mas que, nada havendo contra, se fará constar este como

primeiro ponto a debater, não tendo havido qualquer oposição ao ora proposto por parte

da Mesa.
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Em seguida foi concedida a palavra ao senhor Presidente da Junta o qual referiu, que

esta revisão se deveu tão-somente ao contrato efetuado com o IEFP e ao protocolo com a

Câmara Municipal para assegurar o transporte das crianças.

Colocada a votação a revisão ao orçamento, a mesma foi aprovada por maioria,

com 4 (quatro) votos a favor, l (um)voto contra de Pedro Granja e a abstenção de Carla

Pinto.

••

Ponto dois - Aprovação da Prestação de Contas do ano de 2016.

Concedida a palavra ao senhor Presidente da Junta, o mesmo fez uma breve

exposição sobre as contas de 2016, que após alguma troca de pareceres e considerações

com os presentes, nomeadamente com o senhor Pedro Granja que tudo pôs em causa, o

senhor Presidente da Assembléia colocou a deliberação da Mesa a sua aprovação, tendo

as contas referentes ao ano 2016 sido aprovadas por maioria, com 4 (quatro) votos a favor,

l (um) voto contra de Pedro Granja e a abstenção de Caria Pinto.

*

Ponto três - Outros assuntos.

Não houve outros assuntos a debater.

*

Logo após e nada mais havendo a deliberar, deram-se por terminados os trabalhos

desta sessão ordinária da Assembléia de Freguesia, quando eram 22:40horas, 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.

- O Presidente?"
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