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

ATA NÚMERO TRÊS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZASSETE
Aos doze dias do mês de setembro 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 António Luís Ribeiro, segundo
Secretário da Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------Estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia, à exceção
dos deputados Mara Zita Rodrigues França Costa e Manuel Pires que justificaram a
falta com afazeres pessoais e o deputado Abel Barranco que faltou não tendo
justificado a sua ausência.-----------------------------------------------------------------------A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------Iniciou-se a reunião com o Presidente da Assembleia a fazer uma primeira
intervenção acerca do trabalho exercido por este órgão autárquico, abordou ainda o
final do mandato que no próximo mês terá o seu fim, elogiou ainda os presentes da
forma como decorreram estes quatro anos e a postura e ajuda que todos tiveram nas
discussões e nas deliberações tomadas, bem como, a forma como a oposição soube ter
com posições construtivas e empenhadas. ---------------------------------------------------PONTO UM: Leitura e aprovação da ata anterior. Neste ponto o Presidente da
Assembleia colocou a ata da reunião anterior à votação, depois de perguntar aos
presentes se havia alguma coisa que não estivessem de acordo. A ata foi aprovada por
unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------------------------PONTO DOIS: Outros Assuntos de interesse para a União de freguesias de
Mogadouro Valverde Vale de Porco e Vilar de Rei, O Presidente da Assembleia
passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que foi enumerando
algumas das atividades feitas nestes últimos meses. Assim o trabalho principal
assentou no arranjo e limpeza dos caminhos e localidades de toda a freguesia.---------Abertura de uma charca em Valverde, colocação de placas na zona do castelo. Arranjo
do caminho do Souto, em Vale de Porco reparação de caminhos rurais. Alargamento
da Rua do Inferno, construção de uma parede para suporte de terras do caminho na
zona dos estábulos para acesso dos camiões do leite aos mesmos. Aquisição da Sala
de Ordenha em Vale de Porco, arranjo das casas de banho no café da aldeia. Arranjo
de uma cozinha no edifício da antiga sede da junta, limpeza da aldeia reparação dos
torneirões da conduta para os tanques de lavar e bebedouros dos animais. Limpeza e
corte de um pinheiro no cemitério. Em Vilar de Rei colocação de novas placas de
sinalização e limpeza de ruas, arranjo do fontanário e ligação da Rua da Fonte com a
Rua da Poça. Em Zava limpeza de toda a aldeia, arranjo de um pontão na zona dos
Olmos e arranjo de caminhos, colocação de placa de sinalização da Rua de S.
Cristóvão, colocação de um espelho na zona da Serra no cruzamento das casas de S.

Pedro. Em Figueira pintura da escola primária arranjo de uma cozinha, arranjos de
Ruas limpeza da aldeia e caminhos da aldeia. Em Mogadouro arranjos de vários
caminhos na zona do Porta Fraga, Portas de Nogueira, Maceinas, limpeza de vários
caminhos nomeadamente o de Vale Calheiros. Manutenção do Pavilhão
Gimnodesportivo com a colocação de quatro holofotes novos. O senhor Presidente de
Junta finalizou a sua intervenção com a informação dos saldos bancários na Caixa
Geral de Depósitos à data de onze de setembro era de cento e vinte sete mil euros, no
Millenum cinquenta e cinco mil euros, aproximadamente. Estes saldos mantêm-se
mas a Junta equipou-se com os equipamentos necessários para futuramente poder
trabalhar independentemente de quem venha a ocupar a Câmara. -----------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e três
horas e quarenta 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: _________________________________

