DE MOGADOURO, VALVERDE, VALE DE PORCO E VILAR DE REI

ATA NÚMERO TRÊS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZASSEIS
Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e dezasseis, reuniu a
Assembleia de Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei,
pelas vinte horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia, sob a Presidência de
Albino João Cordeiro Rodrigues, Presidente da Mesa da Assembleia, de Marllene
Pacheco Vilares Camelo, primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia e António
Luís Ribeiro, segundo Secretário da Assembleia de Freguesia.----------------------------Estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia. ------------A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------PONTO UM: - Apreciação e votação da Ata da sessão anterior: -------------------------PONTO DOIS: - Outros assuntos de interesse para a freguesia. --------------------------Período Antes da Ordem do Dia: --------------------------------------------------------------Iniciou-se a reunião com o Presidente da mesa a saudar os presentes. -------------------De seguida o Presidente da mesa da Assembleia relembrou a situação ocorrida na
reunião anterior e pediu desculpa aos presentes pela situação de falta à reunião da
Assembleia de junho.-----------------------------------------------------------------------------Após este ponto passou-se de imediato para o PONTO UM: - Aprovação e
votação da ata da sessão anterior. O Presidente questionou a assembleia, se os
documentos chegaram a todos e se estavam de acordo com o que se passou na reunião
anterior, ou se por outro lado havia algo que não estivesse de acordo com o que se
deliberou na reunião anterior. Como nenhum elemento se pronunciou, passou-se de
imediato à votação e aprovação da ata. Assim o Presidente da mesa pôs a ata à
votação, a qual foi votada e aprovada por unanimidade. -----------------------------------PONTO DOIS: - Outros assuntos de interesse para a freguesia: - O presidente
da mesa passou de imediato a palavra ao Senhor Presidente da Junta que
resumidamente fez um balanço dos serviços e atividades que desenvolveu neste
período entre reuniões. Assim, o senhor presidente de Junta começou por falar da

limpeza nas aldeias, nomeadamente em Vilar de Rei, perguntando ao representante
como tinha ficado o trabalho. Este respondeu que o trabalho está a ficar bem.----------A Junta está, na continuação dos trabalhos desenvolvidos nesta área a colocar
novos pontões em Reágados e um em Zava, continuou a trator da Junta a cortar silvas
dos caminhos, no entanto, este momento e porque a legislação não permite esta
limpeza está suspensa pois estamos em período de perigosidade máxima dos fogos
florestais. – ------------------------------------------------------------------------------------Em Valverde recuperou-se um furo que estava obstruído tendo-se
encaminhado a água para uma fonte construída pela Junta. --------------------------------Em Vale de Porco reconstruimos uma parede e compôs-se a Rua do Quebra
Cu que tinha sido prometida à população para melhorar os acessos às habitações de
quem ali reside.------------------------------------------------------------------------------------Em Vilar de Rei colocámos um mini jardim infantil que já está a funcionar.---Nas aldeias de Vale de Porco, Vilar de Rei e em Valverde procedeu-se ao
enchimento de alguns caminhos que se encontravam muito fundos e que não permitia
o escoamento das águas pluviais. --------------------------------------------------------------A Junta colaborou com todas as Comissões de Festas e Associações da União
de Freguesias que nos solicitaram, dotando-as de um subsídio para desenvolverem as
suas atividades. -----------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que se irão proceder a obras no Pavilhão Gimnodesportivo da
Junta para tentar acabar com as infiltrações de água que estão a danificar esta
infraestrutura, estas obras terão início brevemente. -----------------------------------------Na aldeia de Zava a Junta irá proceder a um arranjo urbanístico no espaço de
terraplanagem entre a estrada nacional duzentos e vinte e um e o Itinerário
Complementar cinco e construir dois assadores para serventia da população e mais
propriamente nas festas do Santo Amaro para os populares que ai se deslocam
poderem assar a famosa chouriça, para tal foi já pedido à Camara um pequeno esboço
no gabinete urbanístico. -------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Presidente da mesa, perguntou aos presentes se havia mais
esclarecimento a ser prestado pelo Senhor Presidente da Junta, tendo o deputado Abel
Barranco questionado o Presidente da Mesa sobre a não necessidade de e pouca
oportunidade desta reunião uma vez que não havia deliberações importantes para
serem tomadas. ------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da mesa da Assembleia respondeu que não se trata de
necessidade ou não necessidade, trata-se de cumprir a lei, pois a lei diz que a
Assembleia de Freguesia terá de reunir pelo menos quatro vezes por ano, apontando
mesmo os meses em que têm que ser realizadas as sessões, podendo no entanto, reunir
mais vezes mas essas serão consideradas extraordinárias, justificando-se apenas em
casos excecionais. ----------------------------------------------------------------------------Período aberto ao público presente: Não esteve presente nenhum público pelo
que não houve qualquer intervenção. ----------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e uma
horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente ata, esta contem duas páginas,
que depois de lida e aprovada será assinada nos termos da lei por mim que a secretariei
e pelo Presidente da Mesa. -----------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia: ____________________________
O Primeiro Secretário: _________________________________
O Segundo Secretário: _________________________________

