ATA Nº
Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, pelas dezanove horas e trinta minutos, reuniu em
sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia, nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 75/2013 de
12 de setembro, a Assembleia de Freguesia de Rebordões-Souto, do concelho de Ponte de Lima. ----------------A mesa da Assembleia foi constituída pelos senhores João Vítor Gonçalves da Cunha como Presidente, Carla
Jacinta da Silva Reis e Manuel de Sousa Loureiro, respetivamente Primeiro e Segundo Secretário. ---------------Da ordem de trabalhos faziam parte os seguintes pontos: -----------------------------------------------------------------------1. Período Antes da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Apreciação e Votação da Ata da Sessão Anterior; ------------------------------------------------------------------b) Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------------------------------------------2. Período de Intervenção do Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Período da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Apreciação da atividade e situação financeira da Freguesia de Rebordões-Souto; -----------------------b) Discussão e votação da Primeira alteração ao Orçamento do Ano Económico de 2017.----------------Depois de aberta a sessão, e verificada a presença dos elementos da Assembleia e dos elementos que
compõem o executivo da Junta de Freguesia de Rebordões-Souto, o senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia deu a palavra à senhora Secretária que procedeu à leitura da ata da ultima sessão da Assembleia de
Freguesia, realizada no passado dia dezassete de junho de dois mil e dezassete. Colocada a votação, a
mesma foi aprovada por unanimidade pelos membros da Assembleia. ------------------------------------------------------Seguidamente e em relação aos Outros assuntos de interesse, o senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia deu a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que brevemente se irá fazer a relação
dos funcionários que se encontram a trabalhar para a Junta de Freguesia numa situação precária. Informou
ainda que a Associação de Pais da Escola solicitou à Junta de Freguesia a atribuição de um apoio suplementar
para o transporte das crianças para a Escola e Jardim de Infância, ao que a Junta de Freguesia respondeu
afirmativamente comprometendo-se a custear, para além do que já vinha a fazer, nomeadamente o vencimento
da motorista e todas as despesas de manutenção, seguros e licenciamentos das viaturas, a totalidade das
despesas de combustível.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra a o membro eleito, José Cerqueira Macedo. Foi-lhe concedida a palavra e referiu-se às obras
da Rua do Mirante para reafirmar que concorda com a realização das obras e que lhe parece que são muito
boas para a Freguesia. Lamentou que as obras fossem feitas apenas como contrapartida pelas obras que se
estão a fazer em Fornelos e que algumas pessoas de Souto não entendam que as obras no fundo são boas
para todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segui-se o período de intervenção do público, não se registando qualquer intervenção. -------------------------------Segui-se o período da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao ponto a) da Ordem do dia, Apreciação da atividade e situação financeira da Freguesia de
Rebordões-Souto, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao senhor Presidente da
Junta de Freguesia que prestou os esclarecimentos necessários. --------------------------------------------------------------

De seguida, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, em relação ao ponto b) da ordem do dia,
Discussão e votação da Primeira alteração ao Orçamento do Ano Económico de 2017, passou a palavra ao
senhor Presidente da Junta de Freguesia para apresentar o documento, que colocado à votação foi aprovado
por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de encerrar a sessão, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia congratulou-se pela forma como
a Assembleia funcionou durante os quatro anos que agora terminar e desejou que o próximo mandato seja
proveitoso para a Freguesia e perguntou aos membros da Assembleia se alguém queria usar da palavra. -------O membro eleito António Fernando de Puga Amorim, pediu a palavra para reafirmar a sua vontade em
continuar a colaborar com a Junta de Freguesia em tudo o que lhe possível mesmo não fazendo parte da
próxima Assembleia de Freguesia uma vez que não é candidato em nenhuma lista.-------------------------------------O membro eleito José Cerqueira de Macedo, pediu a palavra para também se congratular pelo trabalho feito
pela Junta de Freguesia e pelo entendimento que considerou sempre ter havido entre a Junta de Freguesia e a
Assembleia de Freguesia, desejando as maiores felicidades aos eleitos nas próximas eleições. --------------------O senhor Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para também se congratular pela forma como os
dois órgãos se relacionaram, dizendo que é deste relacionamento saudável que pode surgir o desenvolvimento
que se quer para a Freguesia. Aproveitou para agradecer a todos os que fizeram parte e que agora terminar o
seu mandato e desejou que os novos eleitos sejam dignos do exemplo que os anteriores deixaram, sendo que
nesta casa sempre houve muita educação e elevação nas discussões que sempre tiveram como objetivo
principal os interesses da comunidade como um todo e nunca interesses particulares ou de terceiras pessoas.
Por fim, agradeceu também ao público que acedeu a participar nestas sessões da Assembleia de Freguesia e
que sempre souberam seguir as regras próprias da Assembleia de Freguesia e antes de terminar pediu
desculpa se alguma vez respondeu ou agiu de forma menos positiva. -------------------------------------------------------Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a
ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------E nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se
lavrou a presente ata que depois de lida foi aprovada pelos membros da assembleia. ----------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia:
A Primeiro secretário da Assembleia de Freguesia:
O Segundo secretário da Assembleia de Freguesia:

