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ACTAN°4/2016

Aos 21 de dezembro de 2016 pelas 21:00 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:

Ponto um - Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o

ano de 2017.

Membros presentes à sessão:

Encontravam-se presentes todos os Membros da Assembléia convocados para

o ato, verificando-se a ausência do 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 respectiva assinatura da ata da

anterior assembléia de freguesia pelos Membros presentes.

Período da ordem do dia:

Ponto um - Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o

ano de 2017.

Pelo Sr. Presidente da Mesa foi concedida a palavra ao Sr. Presidente da Junta

de Freguesia, o qual no uso dela, fez uma breve apresentação do orçamento da

freguesia para o ano de 2017, referindo existir um aumento significativo do

montante global atribuído e o facto de se dever à existência do protocolo com a

Câmara Municipal para transporte das crianças e ao contrato com o Instituto de

Emprego e Formação Profissional, mantendo-se de resto tudo sensivelmente igual a

anos anteriores, tudo e de acordo com as necessidades da freguesia.

Referiu ainda, que os cerca de dezassete mil e quinhentos euros que existem

para investimento, serão repartidos pelas sete aldeias que compõem a freguesia.

Em seguida e após alguns esclarecimentos entretanto solicitados, foi o

orçamento submetido a votação, tendo a Mesa deliberado pela sua aprovação,

com 4 (quatro) votos a favor, e 2 (duas) abstenções dos Membros Carla Pinto e

Pedro Granja.
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Seguidamente e não havendo de momento outros assuntos a debater,

deram-se por encerrados os trabalhos desta sessão ordinária da Assembléia de

Freguesia, quando eram 21:30horas, 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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