
ASSEMBLÉIA DE FREGUESIA DE LOUREDO E FORNELOS
A

ACTA N» 3/2015 ,„,

*V

Aos 20 de outubro de 2015 pelas 21:00 horas, a assembléia de freguesia de

Louredo e Fornelos reuniu em sessão ordinária nas instalações da junta de freguesia

em Louredo, com a seguinte ordem de trabalhos:

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

Fornelos e assuntos de interesse para a freguesia.

Membros presentes à sessão

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

deputados Pedro Granja, Antônio Joaquim Guedes e Carina Teixeira.

Encontrava-se ainda presente a secretária do executivo Olga Nogueira em

substituição do senhor presidente da junta.

Aberto o período de antes da ordem do dia:

Não se procedeu à leitura da ata da anterior sessão, por não se encontrarem

presentes todos os membros da mesa.

Em seguida e na ausência de qualquer pedido de esclarecimento, passou-se

ao:

Período da ordem do dia:

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

Fornelos e assuntos de interesse para a freguesia.

O senhor Álvaro Correia perguntou ao executivo sobre quem suporta o custo

da obra que está a ser feita no caminho do Nogueirão, tendo sido informado pela

senhora secretária Olga, ser a junta de freguesia quem suportará o custo integral da

obra.

Foi ainda alertado pelo senhor deputado Álvaro Correia, da necessidade de

desentupir o saneamento das águas pluviais no Nogueirão antes das chuvas.

Em seguida foi prestada pela senhora secretária informação de alguns

trabalhos que deverão ainda ser realizados na freguesia, nomeadamente limpeza

de alguns caminhos, tais como o caminho até à casinha da água em Fornelos, mas

que a freguesia e como bem sabem é grande, os funcionários estiveram de férias,

mas logo que possível serão realizados.

Foi ainda abordado o assunto relativo às obras que estavam contempladas

no orçamento da câmara municipal e que, fruto de alterações ao plano e os
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respetivos cortes das verbas que nos estavam destinadas, não poderão ser

realizadas.

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

os trabalhos desta sessão ordinária da assembléia de freguesia quando eram

22:00horas, 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.

- O PresideTTTer

-1a Secretário:

- 2° Secretário:

-Vogai: x4l
X

- Voaal:

- Voaal:

- Voaal: /é*

$?<-•• <

^3^L

^-~> /i /
/ri/zK/A ^ ^
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