
ASSEMBLÉIA DE FREGUESIA DE LOUREDO E FORNELOS

ACTAN°2/13

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

de Louredo e Fornelos reuniu em sessão extraordinária na Sede da Junta de

Freguesia de Fornelos, com a seguinte ordem de trabalhos e constante da

convocatória emitida em 12 de Novembro de 2013.

Ponto 1 - Deliberar e aprovar a contratação de dois efetivos para limpeza e

manutenção da Freguesia.

Ponto 2 - Deliberar e aprovar a cedência da antiga sede da Junta de

Freguesia de Fornelos com um contracto comodato, ao grupo de Xantares de

Fornelos;

Ponfo 3 - Pedido de esclarecimento aos ex. membros das juntas de freguesia.

Ponío 4 - Inscrição na ANAFRE.

Ponto 5 - Deliberar e aprovar sede da nova Freguesia.

Os trabalhos decorreram com a presença dos sete membros da Assembléia de

Freguesia, a saber: Fausto João Teixeira Rodrigues da Fonseca, Carina Cardoso,

Filipe Nogueira, Álvaro Correia, Antônio Joaquim Mesquita Guedes, Pedro Manuel de

Sá Granja e Carla Maria Teixeira Correia Pinto.

*

O Sr. Presidente da Assembléia de Freguesia deu início à Assembléia, dando

as boas vindas e agradecendo a presença de todos.

*

Passou-se então ao Ponto 1 da Ordem do Dia- Deliberar e aprovar a

contratação de dois efetivos para limpeza e manutenção da freguesia.

O Sr. Presidente da Assembléia deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que

começou por fazer uma breve exposição relativamente a este ponto da ordem dos

trabalhos, nomeadamente sobre as vantagens da contratação de dois trabalhadores

efetivos a tempo inteiro para a freguesia.

Seguidamente, não tendo sido solicitada a palavra pelos membros da

Assembléia, foi colocada à votação a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da

Junta, a qual foi aprovada com seis votos a favor e um voto contra da deputada Carla

Pinto, alegando não ser necessário esse tipo de contratação.



Entrou-se seguidamente no Ponto 2 da Ordem do Dia - deliberar e aprovar

a cedência da antiga Sede da Junta de Freguesia de Fornelos, com um contracto

comodato, ao grupo de Xantares de Fornelos;

Concedida a palavra pelo Presidente da Assembléia para discussão, pelo Sr.

Presidente da Junta de Freguesia foi dito, que esta deve ser cedida exclusivamente ao

grupo de Xantares e em regime de comodato.

Seguidamente, o Presidente da Assembléia colocou à votação a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Junta, a qual foi aprovada por unanimidade com

todos os votos a favor.
*

Entrou-se seguidamente no Ponto 3 da Ordem de Trabalhos - Pedido de

esclarecimento aos ex. membros das Juntas de Freguesia.

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

exposição sobre alguns pontos que necessitavam de ser esclarecidos, nomeadamente

e entre outros, onde se encontram alguns bens em falta, de onde veio o dinheiro que

foi doado à Igreja, pois não existe registo dele, não obtendo qualquer resposta por

parte dos ex. membros, alegando o deputado Sr. Pedro Granja, não prestar

esclarecimentos, pois encontram-se representado na qualidade de membro da atual

Junta de Freguesia e não na qualidade de ex. membro, só prestando esclarecimentos,

se solicitados pelo Tribunal de Contas.
*

Entrou-se seguidamente no Ponto 4 da Ordem de Trabalhos - Inscrição na

ANAFRE.

Foi dada a palavra pelo Presidente da Assembléia ao Sr. Presidente da Junta

de Freguesia para esclarecer as vantagens da inscrição da Junta na ANAFRE.

Em seguida e não tendo sido pedida a palavra pelos membros da Assembléia,

foi colocada à votação a proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Junta, a qual foi

aprovada com seis votos a favor e um voto contra, por parte do deputado Joaquim

Mesquita, alegando não haver qualquer necessidade ou proveito para tal ato.
*

Entrou-se por último no Ponto 5 da Ordem de Trabalhos - Deliberar e

aprovar sede da nova freguesia de Louredo e Fornelos.

Foi dada a palavra pelo Presidente da Assembléia ao Sr. Presidente da Junta

de Freguesia, que esclareceu os motivos pelos quais a Sede da Junta deveria

localizar-se em Fiolhais.

Usou então da palavra o deputado Sr. Álvaro Correia, que expôs os motivos

pelos quais entende que a Sede deverá permanecer em Fornelos.

-»



Usou ainda da palavra o vogai Filipe Nogueira que expôs a sua razão para que

a Sede da Junta passe para Louredo.

Seguidamente, o Presidente da Assembléia colocou à votação a proposta

apresentada pelo Sr. Presidente da Junta, a qual foi rejeitada, com três votos a favor e

quatro votos contra.
*

Em seguida e não havendo mais nada a deliberar, os trabalhos desta sessão

extraordinária da Assembléia de Freguesia foram encerrados por volta das 23:00

horas, dos quais foi elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente e

restantes membros da Assembléia.
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