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

ATA NÚMERO QUATRO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E CATORZE
------ Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e catorze, reuniu a
Assembleia de Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei,
pelas vinte horas, na sede da União de Freguesias, 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, segundo Secretário da
Assembleia de Freguesia, António Luís Ribeiro. ------------------------------------------------- Estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia. ------------------ Período Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------- Iniciaram-se os trabalhos com a apreciação e votação das atas da sessão
ordinária anterior de dezoito de junho de dois mil e catorze e da sessão extraordinária
de oito de julho de dois mil e catorze. Uma vez que não houve nenhuma proposta de
alteração nem de correção às atas, o Presidente da Mesa propôs as atas
individualmente para votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------ A sessão teve a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------- PONTO UM: Informações; o Presidente da Mesa da Assembleia não prestou
qualquer informação tendo passado de imediato para o ponto dois da ordem de
trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PONTO DOIS: Outros assuntos de interesse para a União de Freguesias de
Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, neste ponto foram tratados
assuntos importantes para a freguesia, o Presidente da Mesa deu a palavra ao
Presidente da Junta que fez um balanço das atividades desenvolvidas neste primeiro
ano de mandato. Assim o Presidente da Junta deu conta das atividades que
desenvolveu neste primeiro ano de mandato à frente dos destinos desta União de
Freguesias, começando por se referir à recuperação total de pontos de abastecimento
de água com intervenções em fontanário nas aldeias de Figueira, Souto e Mogadouro,
ligado as atividades do CEI património;----------------------------------------------------------- Limpeza de áreas urbanas e nos caminhos rurais da União de Freguesias que este
ano tem sido difícil de manter arranjados devido à chuva que tem fustigado o nosso
concelho e a humidade tem provocado um crescimento desmesurado das silvas nos
caminhos, reconhecendo a dificuldade em manter cento e três quilómetros de
caminhos rurais que compõem a União de freguesias; ------------------------------------------ Abertura de um caminho rural em Figueira, que liga a aldeia ao S. Cristóvão;-------- Colocação de caleiras novas no Gimnodesportivo da Junta de Freguesia; ------------- Na aldeia de Zava no Bairro Novo trabalhos de manutenção e abertura de uma
valeta com o objetivo de retirar as humidades nas habitações provocada por uma
rutura na rede de abastecimento público; -------------------------------------------------------- Requalificação de pontos de interesse hídrico em várias aldeias, na vila e nas
áreas envolventes; ------------------------------------------------------------------------------------ Limpeza da Barragem do Prado da Freixeira na área de Vale de Porco;------------

----- Compostura dos edifícios das antigas escolas primária e reutilização das mesmas,
em Vale de Porco , Vilar de Rei, Figueira; ------------------------------------------------------- Requalificação da sala de ordenha de Zava com a construção de um armazém
para utilização da junta; ------------------------------------------------------------------------------ Continuação da junta no apoio à escola de Ballet, esta atividade tem vindo a ser
muito procurada por parte encarregados de educação que continuam a procurar-nos
com bastante frequência. ----------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e uma
horas, 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: _____________________________________________
(Albino João Cordeiro Rodrigues)

O Primeiro Secretário: __________________________________________________
(Marllene Pacheco Vilares Camelo)

O Segundo Secretário: __________________________________________________
(António Luís Ribeiro)

