Assembleia de Freguesia do dia 29 de Setembro de 2015
Minuta da Ata
Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, na sede da Junta de Freguesia de Fermentelos, realizou-se uma sessão ordinária da
Assembleia de Freguesia com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------Ponto um: Período destinado à intervenção do público.-----------------------------------------------------Ponto dois: Leitura e aprovação da ata da sessão anterior. -------------------------------------------------Ponto três: Período antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Período da ordem do dia: -----------------------------------------------------------------------Ponto quatro ponto um: Discussão e votação de autorização à Junta de Freguesia para negociação
de compra de terreno para a Associação Projecto Jovem.---------------------------------------------------Ponto quatro ponto dois: Informação relativa a atividades realizadas e a realizar pela Junta de
Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia, Carlos Nolasco, Rosa Moreto
e Mário Pinhal e também o Presidente da Assembleia Gabriel Pires, e os membros da Assembleia
Pedro Inácio, Alfredo Santos, Rui Moreto, Luísa Dias, Helena Timóteo, João Gomes e Olga Pinho.
Esteve ausente Sérgio Dias. -------------------------------------------------------------------------------------No ponto um registaram-se duas intervenções do público, nomeadamente por parte de Artur Neves
e Hélder Rosa, às quais o Presidente da Junta, Carlos Nolasco, respondeu.------------------------------No ponto dois procedeu-se à leitura da ata, e posta a votação foi aprovada por unanimidade. --------No ponto três registaram-se intervenções por parte de Luísa Dias, Alfredo Santos e Rui Moreto. O
Presidente da Junta Carlos Nolasco respondeu a todas as questões colocadas.---------------------------No ponto quatro ponto um, o Presidente da Junta esclareceu o que se pretende com esta autorização
à Junta de Freguesia para negociação de compra de terreno para a Associação Projecto Jovem. Rui
Moreto levantou uma questão relativa a este ponto. O Presidente da Assembleia de Freguesia,
Gabriel Pires, esclareceu também os contornos desta proposta, juntamente com o Presidente da
Junta. Também Luísa Dias interveio neste ponto, sendo esclarecida pelos Presidentes da Junta e da
Assembleia de Freguesia. Após votação, a autorização foi aprovada por maioria com uma
abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto quatro ponto dois, o Presidente da Junta, Carlos Nolasco, informou os presentes quanto
aos trabalhos e atividades realizados e a realizar pela Junta de Freguesia de Fermentelos.-------------Seguidamente, foi devolvida a palavra ao público, com a intervenção de Artur Neves.----------------Deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas e vinte e um minutos. ---------------------------Esta minuta foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada pelos presentes. --------------------------1

