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

ATA NÚMERO DOIS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E QUINZE
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e quinze, 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. ------------Período Antes da Ordem do Dia:---------------------------------------------------------------Neste período não foi tratado qualquer assunto. Entrando-se de imediato na ordem
de trabalhos propriamente dita. --------------------------------------------------------A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------PONTO UM: Aprovação e votação da ata da sessão anterior; ----------------------------PONTO DOIS: Outros assuntos de interesse para a freguesia.----------------------------Período aberto ao público presente:-----------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia passou de imediato ao PONTO UM: Aprovação e
votação da ata da sessão anterior, questionando os presentes se tiveram acesso à ata
atempadamente enviada para consulta. Todos os presentes informaram que a ata estava
em conformidade com os assuntos tratados na sessão anterior, pelo não havendo nada a
alterar foi colocada à votação tendo sido aprovada por maioria com oito votos a favor e
uma abstenção do deputado Abel Barranco por não ter estado presente na sessão
anterior. ---------------------------------------------------------------------PONTO DOIS: Outros assuntos de interesse para a freguesia; O Presidente da
Assembleia após uma ligeira introdução passou a palavra ao Senhor Presidente da
União de Freguesias que de uma forma sucinta mas objetiva passou a explicar as ações
desenvolvidas pela Junta neste período. Assim, têm efetuado limpezas nas várias aldeias
e nos caminhos rurais, corte de silvas, tem ainda feito pequenas reparações onde tem
sido preciso, foram também colocadas algumas manilhas em atravessadouros, arranjos
na Serra de Vilar de Rei. Este trabalho tem sido efetuado pela equipa de homens aos
quais a junta tem pago algumas jeiras, aguardando-se a entrega do trator, que está
prevista para os dia vinte e sete ou vinte e oito de julho se nada houver em contrário. ---------------------------------------------------------------------Informou ainda que está para aprovação um novo CEI património, mas que agora as
aprovações e as candidaturas são mais dificeis. ----------------------------------------------Convidou todos os elementos da Assembleia a assistirem à festa de encerramento da
Escola de Bléda União de Freguesia de Mogadouro Valverde Vale de porco e Vilar de
Rei que irá ter lugar no dia nove de julho pelas vinte e uma horas e trinta minutos na
Casa da Cultura de Mogadouro.----------------------------------------------------------------Seguidamente a deputada Zita Costa falou do estado de conservação e limpeza do
parque de merendas da Santa Ana. O Presidente informou que essse espaço não está

esquecido mas que enquanto andarem as obras nos tanques não é aconselhável porque
todos os dias são colocados lá quantidades de lixo , que irá ser retirado e depois sim
esse espaço será arranjado e devidamente limpo, no entando agradeceu a lembrança. ---------------------------------------------------------------------------------------No período aberto ao público o cidadão José Branco questionou o Presidente sobre a
limpeza de uma árvore em Valverde e se tinha vendido a lenha resultado dessa limpa.
O presidente disse que a limpeza foi da responsabilidade da Junta por ordem dele
próprio, mas que a lenha foi retirada do local e colocada em sitio seguro pelos
funcionários da Câmara Municipal que efetuaram o corte dos respetivos galhos. A
árvore em causa é uma moreira que se encontra no largo da Igreja a renovação é
preferível, a um acidente, pois os ramos já eram bastante grossos e poderia por em causa
a normal circulação e mesmo a segurança das pessoas. -----------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e uma
horas e trinta 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: _________________________________

