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ACTA Nº DEZASSEIS
---------- Aos dezoito dias do mês de Setembro de dois mil e cinco, pelas onze horas, na 
sala de reuniões da Assembleia de Freguesia de Avidos, sita no Largo da Igreja, reuniu esta 
assembleia em sessão ordinária. -----------------------------------------------------------------------
---------- Foi feita a convocação de todos os elementos componentes dos órgãos autárquicos 
por carta individual, tendo-se verificado a ausência do membro Sr. Manuel Cunha. ----------
---------- Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------

1. Período de antes da Ordem do Dia
2. Ordem do Dia

 Informação do Sr. Presidente do Executivo sobre a actividade desenvolvida;
3. Período depois da Ordem do Dia

----------  O Presidente  da  Mesa  da  Assembleia,  após  a  leitura  da  ordem de  trabalhos, 
solicitou ao Segundo Secretário a leitura da acta da assembleia anterior. Esta, depois de 
lida, foi posta a discussão e votação. Não havendo membros que quisessem intervir, foi a 
mesma posta a votação e sido aprovada com seis votos favoráveis e uma abstenção----------
---------- Não tendo havido inscrições para intervenções no período antes da ordem do dia, 
o Presidente da Mesa passou ao período da ordem do dia,  tendo solicitado ao Primeiro 
Secretário a leitura dos documentos apresentados e divulgados oportunamente pela Junta de 
Freguesia (anexo um que se junta e aqui se dá por integralmente reproduzido). ---------------
----------  Após a leitura  o Presidente  da Mesa perguntou ao Presidente  do executivo se 
pretendia acrescentar algo que pudesse melhor esclarecer o que se tinha acabado de ouvir, 
tendo este referido a razão pela qual o CM 1510 estar numa fase parada, que se deve ao 
facto  da  necessidade  de  um  trabalho  das  “Águas  do  Ave”,  que  só  recentemente  foi 
adjudicado. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------- De seguida, o Presidente da Mesa perguntou se algum membro da assembleia 
pretendia intervir, tendo-se inscrito o membro Sr. Sérgio Sampaio, questionou o facto de na 
informação  que  se  acabou  de  ler,  o  executivo  ter  usado  a  expressão  “…  o  trabalho 
desenvolvido foi de muita qualidade”, já que essa apreciação não devia competir à Junta de 
Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Não havendo mais inscrições, o Sr. Presidente da mesa da assembleia, passou ao 
ponto seguinte, período depois da ordem do dia, tendo dado a palavra ao público presente 
que colocou algumas  perguntas  e tendo feito  algumas  observações  quanto ao discutido 
nesta assembleia e sobre outros temas. A mesa tomou a devida nota de tudo. -----------------
---------- O Sr. Presidente da mesa da assembleia de seguida e antes de terminar a reunião 
agradeceu a todos os presentes pela forma como decorreram os trabalhos, e formulou votos 
para que a campanha eleitoral que se avizinha decorresse sem incidentes e com o maior 
respeito mútuo entre as listas concorrentes, tendo dado por encerrada  a assembleia pelas 
onze horas e vinte e oito minutos. ---------------------------------------------------------------------
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