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

ATA NÚMERO TRÊS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E QUINZE
Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 que não
havendo nada a alterar foi colocada à votação tendo sido aprovada por unanimidade
com nove votos a favor. -------------------------------------------------------------------------------------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, na aldeia de Figueira procedeu-se ao
calcetamento da área envolvente do depósito de água, embelezando assim o espaço.
Limpeza e alargamento da mini barragem na aldeia de Vale de Porco. No edifício da
Junta em Zava foram colocadas precianas em alumínio uma vez que dentro deste
edifício existe já algum valor e esta foi uma forma de garantir a segurança e a
manutenção do edifício. Limpeza da Serra de Figueira e dos estradões, retiraram-se os
pinhos mais velhos tendo-se dado um novo ordenamento florestal arralando o espaço
florestal. Com a aquisição do trator temos prosseguido com o 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.-------------------------------------------------------------------------Informou ainda que está já aprovado um novo CEI contrato INSERÇÃO +, mas
aguarda-se que sejam colocadas três pessoas que obedeçam as condições requeridas. –
Informou ainda que o trator está já a funcionar equipado com destroçador, atrelado e
uma mini retro para limpar e compor as valetas. --------------------------------------------A nível do Ballet as três turmas anteriormente irão manter-se, abrindo uma nova turma
com alunos mais novos. O Ballet irá continuar na Casa da Cultura, pelo que as
inscrições se encontram já abertas, irá funcionar às quintas-feiras com um total de
quarenta alunos.-----------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o deputado Manuel Pires questionou o presidente da União de
Freguesias sobre a possibilidade de apoio por parte da junta de freguesia ao projeto da
criação da Associação de Futebol de Mogadouro (AFM). O presidente informou que
teve conhecimento da existência de tal associação e quanto ao pedido irá dar resposta
após a decisão em reunião de junta. -----------------------------------------------------------O mesmo deputado fez-se acompanhar de documento Ajuste Direto Tramitação que
foi recolhido pelo Presidente da Mesa da Assembleia, o deputado Manuel Pires
afirmou que um cidadão o abordou para fazer chegar esse documento à Assembleia. O
Presidente da Junta respondeu que nada tem a esconder e que o processo obedeceu às
regras de aquisição de bens por ajuste direto, tendo sido inclusivamente aprovado por
unanimidade nesta Assembleia. O presidente informou ainda que o que a lei permitir
será rigorosamente facultado. Quanto aos membros desta assembleia desde que

queiram consultar todo o processo este encontra-se disponível para poder ser
consultado. ------No período aberto ao público não foi tratado nenhum assunto uma vez que não esteve
presente nenhum público. -----------------------------------------------------------------------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: _________________________________________________

