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

ATA NÚMERO DOIS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZASSEIS
Aos vinte e oito dias do mês de Junho de 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 Marllene Pacheco
Vilares Camelo Marcos, Presidente da Mesa da Assembleia, de Manuel Jorge Ribeiro
Pires, primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia e Abel Barranco, segundo
Secretário da Assembleia de Freguesia.--------------------------------Estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia, exceto o
deputado Albino Rodrigues com falta justificada por motivos pessoais e António Luís
Ribeiro. Apesar destas faltas virificou-se quórum e procedeu-se à nomeação da
deputada Marllene Marcos para presidir à mesa e dos deputados Manuel Pires e Abel
Barranco para primeiro e segundo secretário respetivamente.------------------------------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: Iniciou-se a reunião com a Presidente da mesa a saudar os presentes,
questionando a assembleia se os documentos chegaram a todos e se estava 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 a Presidente
da mesa pôs a ata à votação, a qual foi votada e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------PONTO DOIS: Criação do lugar de assistente operacional e aprovação do competente
quadro de pessoal; neste ponto a Presidente da mesa passou a palavra ao Sr. Presidente
da União de Freguesias que explicou a importância na contratação de um assistente
operacional para a utilização do trator agrícola e respetivas alfaias pertencentes à união
de Freguesias. Foi passada novamente a palavra à Presidente da mesa que passou à
votação do ponto dois, tendo este sido aprovado por unanimidade.PONTO TRÊS: Outros assuntos de interesse para a Freguesia; a Presidente da mesa
neste ponto passou a palavra ao Presidente de Junta para explicar o desenvolvimento de
atividades efetuadas na União de Freguesias, esclarecendo que estão a ser efetuada a
limpeza de vários caminhos e limpeza das ruas das aldeias. Falou sobre a construção de
uma parede num caminho em Valverde que tinha ruído devido às intempéries, e do
arranjo do parque infantil na aldeia de Vilar de Rei. Informou também os presentes da
festa de Ballet a realizar no dia quinze de julho às vinte e uma horas na casa da cultura,
aproveitando para convidar todos a estarem presentes.----------------------------Neste ponto o deputado Manuel Pires falou sobre o perigo das placas colocadas no
parque da Vila aquando da homenagem às aldeias do Concelho, pois as mesmas podem

causar um grave acidente visto que o local é frequentado na sua maioria por crianças.
O Sr. Presidente da Junta tomou nota da preocupação demonstrada.----------A deputada Zita Costa tomou a palavra e falou sobre o parque infantil sito no Bairro de
São Sebastião em que referiu que as placas de plástico colocadas no recinto se
encontram em mau estado e com o calor acabam por deitar um cheiro desagradável a
plástico e dejetos de animais, propondo que se colocasse relva natural.------------------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 dua 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: _________________________________

