ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DE ARGANIL

-------- Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e nove, reuniu
esta Assembleia no edifício sede da Freguesia esta Assembleia pelas nove horas,
de conformidade com a convocatória enviada. -------------------------------------------------Aberta a sessão pelo Presidente desta Assembleia, Sr. Joaquim Marques
Fernandes, foi dado início ao ponto número um da ordem de trabalhos com a
leitura da acta da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade e
assinada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao ponto número dois, o Presidente desta Assembleia deu a
palavra ao deputado do Partido Socialista, Sr. Leonel da Conceição Costa, o qual
recordou que a sua bancada reprovara o orçamento, pois estão para servir toda a
freguesia e com as tais verbas atribuídas e utilizadas não poderiam aprovar
contas destas. No referente às Receitas louvou pois foram superadas. Pelo
Tesoureiro, João António Travassos Nunes, pronunciou-se e explicou novamente
que achava tais verbas bem distribuídas pois se fossem a fazer a divisão
equitativamente não se faziam obras nem num lado nem no outro, pois terão que
seguir por necessidades mais prementes. -------------------------------------------------------Pelo deputado do Partido Socialista, Sr. Leonel da Conceição Costa,
continuou dizendo que não consegue arranjar argumentos para terem votado a
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------Pela deputada do Partido Social Democrata, Ana Patrícia Rodrigues
Trindade, referiu mais uma vez sobre a verba atribuída aos Bombeiros
Voluntários Argus, o qual o nosso Tesoureiro disse que, como este ano seria o
das comemorações, será atribuída mais alguma contribuição extra. ------------------------Pela deputada do Partido Socialista, Lília Catarina Tiago Alves, salientou
o grau de execução orçamental do ano passado de 96,66%, dizendo que a receita
foi óptima, não votando a favor pelos mesmos motivos dos seus colegas de
bancada. ---------------------------------------------------------------------------------------------Este ponto foi aprovado por maioria com três votos contra do Partido
Socialista e cinco a favor do Partido Social Democrata. --------------------------------------Ponto número três foi aprovado por unanimidade, pois todos estiveram de
acordo com as tabelas e taxas. --------------------------------------------------------------------Ponto número quatro, o porta-voz do Partido Socialista, Sr. Leonel da
Conceição Costa, auferiu da palavra dizendo que admite que a Vila está mais
limpa, mais cuidada que há alguns anos atrás. Alertou para as ruas Professora
Beatriz e Dr. Parente dos Santos, pois as placas toponímicas estão no chão, o que
dá mau aspecto. À saída de Arganil para Folques, do lado direito, está um grande
silveiral, o que está feio, e devia-se notificar o proprietário. Na curva de S.
Romão a valeta está coberta de erva e silvas e quanto à rotunda para o Vale da
Nogueira continua vergonhoso e já há muito tempo. ------------------------------------------Falou também em nome da Associação dos Combatentes onde propôs a
esta Assembleia que fosse dado o nome de Fernando Manuel Costa Vasconcelos
à quelha na Barreira, onde o mesmo nasceu e viveu, ou Fernando Marinheiro,
nome pelo qual era mais conhecido. Este ponto foi proposto a votação, o qual foi

aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- --------Pela deputada do Partido Social Democrata, Ana Patrícia Rodrigues
Trindade, propôs por uma placa na ponte do Casal de S. José, dizendo que a obra
foi executada por esta Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------Pelo Presidente desta Assembleia lembrou que este executivo vai
homenagear Francisco Dias Campos com a entrega de uma medalha da
Freguesia, pois é um homem de que esta freguesia se pode orgulhar. Esta
homenagem vai ser feita no dia vinte e cinco de Abril, aquando da nossa visita ao
Pinhal das Torrozelas. ----------------------------------------------------------------------------- Antes de terminada esta sessão foi feita a leitura dos trabalhos executados
no último trimestre e marcada a próxima reunião para o dia vinte e seis de Junho.
--------Não havendo mais a tratar, o Presidente de Assembleia de Freguesia deu
por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente acta, que vai ser assinada
por todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------

