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

ATA NÚMERO DOIS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZASSETE
Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezassete, reuniu a Assembleia
de Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, pelas vinte e uma
horas, 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 Manuel Jorge Ribeiro Pires, segundo
Secretário da Assembleia de Freguesia. Este foi nomeado para a mesa por falta
justificada do segundo secretário António Luís Ribeiro. ------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia: --------------------------------------------------------Iniciou-se a reunião com o deputado Manuel Jorge Ribeiro Pires a propor à mesa
um voto de pesar pelas vítimas do incêndio de Pedrogão Grande, Castanheira de Pera,
Figueiró dos Vinhos e Góis. A assembleia aprovou tal proposta por unanimidade. ----A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------PONTO UM: Leitura e aprovação da ata anterior. O Presidente da mesa iniciou a
reunião, dando as boas vindas aos presentes, de seguida foram distribuídas por todos os
elementos da assembleia a ata da reunião anterior, a fim de ser lida e analisada para
posterior aprovação. Não sendo necessário proceder a nenhuma alteração a ata foi
colocada a votação pelo Presidente da mesa. Esta foi aprovada por unanimidade. -----PONTO DOIS: Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias: --------Neste ponto o Presidente da Assembleia passou a palavra ao Senhor Presidente da
União de Freguesias de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei que de
seguida informou das atividades executadas no âmbito dos trabalhos levados a cabo
pela União de Freguesias. Assim a Junta tem dado continuidade ao trabalho de corte de
silvas, limpeza de caminhos, fontanário e aldeias, bem como, a pequenas obras de
arranjos. -------------------------------------------------------------------------------------------Antes do período de incêndios procedeu à limpeza das Serras de Figueira e de
Zava limpando e construindo mais aceiros e caminhos, limpeza em redor das habitações
e estábulos aí existentes, no sentido de prevenir incêndios florestais e a sua propagação.
Procedeu ao reforço da água em Vilar de Rei aumentando o caudal de água para
as respetiva aldeia. -------------------------------------------------------------------------------Dia catorze de julho irá decorrer a festa do Ballet na Casa da Cultura como forma
de encerramento das atividades para o ano letivo dois mil e dezasseis, dois mil e
dezassete, esta deverá ter início pelas vinte e uma horas. Convida-se desde já os
elementos da Assembleia de Freguesia para estarem presentes. ---------------------------Na parte social a União de Freguesias tem estado atenta e tem acompanhado de
perto situações mais complicadas na freguesia com incidência na integração social e
apoio domiciliário. -------------------------------------------------------------------------------Relativamente a ajudas, a União de Freguesias tem continuado a apoiar as
Associações que o solicitam através de pequenos subsídios dentro das suas
possibilidades, sempre com critério previamente estabelecido e por decisão em reunião
de Junta. --------------------------------------------------------------------------------------------

Período aberto ao público: Não havendo público presente não foi necessário
utilizar este. ----------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e duas
horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que contem duas páginas e 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: _________________________________

