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

ATA NÚMERO CINCO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E CATORZE
------ Aos doze dias do mês de dezembro 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 António Luís Ribeiro, segundo
Secretário da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------- Não esteve presente o deputado Abel Maria Barranco por motivos de ordem
familiar comunicado ao presidente da mesa à hora da reunião. -------------------PONTO UM: Iniciou-se a reunião com o Presidente da Mesa a perguntar se os
presentes tinham algo a referir em relação à ata da sessão anterior. Como não houve
nenhum reparo à ata, o Presidente da Mesa propôs a ata para votação, tendo sido
aprovada por unanimidade. A ata foi assinada pelo presidente e pelo secretário da
Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- PONTO DOIS: Leitura, apreciação e votação do Plano Plurianual de
Investimentos e Orçamento para dois mil e quinze. O Presidente da Mesa passou a
palavra ao Senhor Presidente de Junta, que explicou o documento em apreciação, este
acrescentou que está dentro do Plano Plurianual de Investimento do ano anterior, com
excepção da última rubrica que contempla aquisição de um trator com reboque e
destroçador para ser utilizado nas várias necessidades que ocorrem ao longo do ano
alegando a necessidade da União de Freguesias se tornar menos dependente da câmara
municipal nestes pequenos trabalhos. ---------------------------------------------------------------- A deputada Zita França questionou o presidente da junta se as associações
pedem ou candidatam-se aos apoios que a junta tem inscritas no orçamento. O
Presidente informou que as associações depois de pedirem a junta reúne e
normalmente é-lhes atribuída a verba segundo critérios predefinidos. --------------------.
------- Uma vez que o documento foi enviado atempadamente, pressupõem-se que os
senhores Deputados o tenham lido, se houver alguma dúvida a colocar fazem favor de
a expor, para poderem ser esclarecidos. Não havendo vamos proceder à votação para
posterior aprovação. Assim a votação do Plano Plurianual de Atividades foi aprovado
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- Posteriormente foi também apresentado pelo Presidente da União de Freguesias
o Documento referente ao Orçamento para o ano de dois mil e quinze, tendo
novamente referido aquisição do trator para equipamento da União de Freguesias.
Neste ponto o deputado Manuel Pires alerta para a questão do apoio social, que
poderia ter inscritas verbas nesse sentido devido à situação de crise e até em muitos
casos de pobreza. O presidente da União de freguesias disse estar atento e em alguns
casos que lhe foram dados a conhecer recorreu aos serviços Sociais do município na
pessoa da Assistente Social. Não deixando de referir que para futuros orçamentos será
tida em conta esta vertente social dotando-a de verbas, para atividades a serem levadas

a cabo na União de freguesias como por exemplo ocupação de seniores em passeios e
em visitas a feiras. O deputado Manuel Pires acrescentou também a possibilidade de
criação de um Gabinete ou uma Comissão Social na União de Freguesias. -------------Assim após a análise e depois de ser proposto para votação o orçamento foi aprovado
por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS: Outros assuntos - O presidente da mesa da Assembleia passou a
palavra ao senhor Presidente da Junta que começou por convidar todos os elementos
da Assembleia e seus familiares a participarem na atividade promovida pela Junta de
Freguesia “II Encontro da Máscara” com o lançamento de um Livro pelo Investigador
Antero Neto, sobre a Mascara usada num dos lugares da União de Freguesias a saber
Valverde e no dia vinte e sete de dezembro com lançamento na Casa das Artes,
seguido de desfile pelas ruas e Avenidas desta vila de Mogadouro. ---------------------------- Informou também, do jantar dos Reis, este ano será no dia oito de Janeiro
conjuntamente com os elementos da Assembleia e os trabalhadores envolvidos na
recuperação do património, em lugar a designar por volta das vinte horas.-------------------- Finalmente o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta que
referiu de forma rápida e sucinta o trabalho desenvolvido e em desenvolvimento a
nível da Freguesia começando por informar os elementos da Assembleia que a junta
tem continuado com algumas obras/arranjos bem como a limpeza dos caminhos mais
utilizados pela comunidade, no entanto a precipitação abundante registada tem
estragado muito do trabalho desenvolvido. Arranjo de fontes e valetas. Por exemplo
em Valverde arranjou-se o caminho do Vilar, o caminho do Souto, e, em Vale de
porco também se arranjaram vários caminhos. Está também a proceder à limpeza das
aldeias de Vale de Porco, Valverde, Vilar de Rei e Zava que será para ficar já limpa
para a festa. ---------------------------------------------------------------------------------------Adquiriu já a leitaria em Valverde no dia vinte e dois de dezembro de dois mil e
catorze, para demolir e acrescentar ao largo da aldeia e tornar o local mais limpo. ----Em Vale de Porco aguarda-se contacto por parte da entidade responsável A Empresa
Agros. ---------------------------------------------------------------------------------------------Informou também ter recebido uma proposta para que a junta de freguesia venda um
caminho entre o Lar Novo e uma propriedade privada que a ninguém mais serve que
ao próprio e que assim está ali sempre obstruída com silvas e entulho. ----------------------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas dezanove
horas e quarenta e cinco 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 e pelo segundo Secretário que me coadjuvou ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia: _____________________________________________
(Albino João Cordeiro Rodrigues)

O Primeiro Secretário: __________________________________________________
(Marllene Pacheco Vilares Camelo)

O Segundo Secretário: __________________________________________________
(António Luís Ribeiro)

