Assembleia de Freguesia de Louriçal

EDITAL
MANUEL JORDÃO GONÇALVES, Presidente da Assembleia de Freguesia de Louriçal,
concelho de Pombal, torna público, nos termos do regimento em vigor, que se irá realizar uma
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Louriçal no próximo dia 27 de abril (sextafeira), pelas 21 horas e 30 minutos, no edifício sede da Junta de Freguesia de Louriçal, com a
seguinte ordem de trabalhos:
Período Antes da Ordem do Dia
1. Leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
2. Leitura/resumo de expediente recebido;
3. Intervenções na generalidade;
Período da Ordem do Dia
4. Informação do Senhor Presidente da Junta acerca da atividade desenvolvida desde 27 de Dezembro
de 2011 até 26 de Abril de 2012, conforme alínea c) do n.º 1 do art.º 17 da Lei das Autarquias
Locais;
5. Apreciação do Inventário do património da freguesia e respetiva avaliação;
6. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2011;
7. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para atribuição de nome à
seguinte rua: Rua do Canto, à estrada que liga a Rua Principal em Borda do Rio à Rua da
Carvalheira em Casal da Rola, no lugar de Borda do Rio;
8. Apresentação, discussão e votação da proposta da Junta de Freguesia para atribuição de nome ao
seguinte largo: Largo dos Louros, ao largo existente entre a sede da junta de freguesia e o pavilhão
gimnodesportivo, na Vila do Louriçal;
9. Outros assuntos de interesse para a freguesia;

Período Depois da Ordem do Dia
10. Período destinado a intervenção do público.

Para constar e devido efeitos, se publica este Edital, que vai ser afixado à porta da sede desta
Autarquia e nos lugares habituais.
Louriçal, 17 de abril de 2012
O Presidente da Assembleia de Freguesia do Louriçal,

Manuel Jordão Gonçalves

