
ASSEMBLÉIA DE FREGUESIA DE LOUREDO E FORNELOS

ACTAN°5/2014

Aos 26 de dezembro de 2014, pelas 21:30 horas, a assembléia de freguesia de

Louredo e Fornelos reuniu em sessão ordinária na sede da junta de freguesia e

Fornelos, com a seguinte ordem de trabalhos:

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

Fornelos;

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

Ponto três Apresentação, discussão e aprovação dos documentos

previsionais para o ano de 2015, constituído por grandes opções do plano e

orçamento.

-Membros presentes à sessão

Encontravam-se presentes todos os para o ato convocados, à exceção dos

deputados Antônio Joaquim Guedes e Carina Teixeira.

Encontrava-se ainda presente o presidente do executivo senhor Manuel

Augusto Mesquita Pinto.

Aberto o período de antes da ordem do dia:

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

mesma sido assinada por todos os presentes.

Em seguida, o senhor presidente da junta de freguesia pediu a palavra, e

referiu que iria dar resposta a um comunicado que foi exposto publicamente e

assinado pelos senhores deputados da oposição.

Período da ordem do dia:

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

Fornelos;

Concedida a palavra ao senhor presidente da junta de freguesia, o mesmo

fez uma breve exposição sobre os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos na

freguesia e constantes da nota informativa distribuída aos membros da mesa.

O senhor deputado Pedro Granja questionou porque o plano não está

assinado pelos membros do executivo, e onde está ligada a luz do cemitério de

Louredo.
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O senhor presidente da junta respondeu, que existe uma folha própria para

ser assinada pelos membros do executivo e que a luz do cemitério de Louredo s

encontra ligada onde sempre esteve e que lá existiu, tendo contudo sido

melhorada a instalação, tendo o senhor deputado Pedro Granja referido ser um

furto ou roubo, o que a junta esta a fazer.

Foi questionado o senhor presidente da junta de freguesia pelo senhor

deputado Pedro acerca do facto de não freqüentar os jantares dos autarcas, uma

vez que é lá que se decide muita coisa, tendo-lhe sido respondido pelo senhor

presidente, que deixou de freqüentar esses jantares devido à política feita nesses

mesmos jantares e como tal, não se sente bem a freqüentá-los.

O senhor presidente respondeu ainda a perguntas feitas pelo senhor

deputado Pedro, que as senhas de presença irão ser pagas até ao final do ano e

que o montante do donativo dado ao Santa Marta foi de €200,00.

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

O senhor deputado Pedro Granja perguntou porque é que o horário da junta

de freguesia deixou de abrir aos sábados, tendo-lhe sido respondido que desde que

se passou a estar aberta todos os dias úteis da semana, não se justifica estar aberta

ao sábado.

Afirmou o senhor deputado Pedro Granja ter conhecimento que se estão a

limpar caminhos particulares na Quinta das Cortiçadas, em detrimento dos

caminhos públicos, ao que o senhor presidente da junta respondeu ser falso o

afirmado, que nunca foram dadas ordens nesse sentido, que foi limpo um monte no

Barreiro mas que pertence à junta de freguesia.

Foi ainda abordado assunto referente ao parque infantil da praia,

nomeadamente o seu custo, sugerindo o senhor deputado Pedro Granja que

poderiam ter sido convidas três empresas para apresentarem orçamento e optar

pelo mais barato.

Por último o senhor deputado Pedro Granja fez referência que a junta

lamenta-se que não tem dinheiro para limpar um fontanário em Fornelos e tem

€4.300 para gastar numa obra no Barreiro e para limpar montes, quando deveriam

limpar as ruas da freguesia.
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Ponto três Apresentação, discussão e aprovação dos documentos

previsionais para o ano de 2015, constituído por grandes opções do plano e

orçamento.

O senhor deputado Pedro Granja questionou acerca de quais os

investimentos da câmara municipal previstos para a freguesia.

O senhor presidente referiu não saber, pois não lhe é informado pela

autarquia, mas na freguesia prevê compor o caminho do Nogueirão em Fornelos,

calcetar o caminho dos Torrões que está em terra em Paradela, tentar compor o

caminho que liga Carvalhais de Baixo ao caminho das Estacas, pavimentar o

caminho de Bustelo em Fiolhais e que no Barreiro, por ora, não está previsto

investimento, uma vez que já se gastou na requalificação da fonte.

Mais referiu ter votado a favor o orçamento na assembléia municipal, pois o

mesmo prevê investimentos destinados à freguesia, por parte da câmara municipal.

Após discussão e esclarecimentos suscitados o senhor presidente da mesa

pôs o plano a votação, tendo obtido 3 votos favoráveis e 2 abstenções por parte

dos deputados da oposição, tendo sido aprovado por maioria.
*

Seguidamente e nada mais havendo a deliberar, deram-se por encerrados

os trabalhos desta sessão ordinária da assembléia de freguesia quando eram 22:30

horas, 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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