ACTA Nº 20
------Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano dois mil e cinco, pelas vinte e
uma horas reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia de Alvarães, a
Assembleia de Freguesia presidida por José Joaquim Sottomaior Faria, encontrando-se
presentes os seguintes membros: os senhores José Campelo, José Coutinho, José
Peixoto e José Silva e as senhoras Dora, Fernanda Faria, Manuela Sampaio e Sandra
Faria --------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia.--------------------A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: ----------------------------------------1 - Informações; ------------------------------------------------------------------------------------2 - Delegação de Competências na Junta de Freguesia pelo Município de Viana do
Castelo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Revisão do Orçamento de 2005; -------------------------------------------------------------4 - Grandes Opções do Plano e Orçamento; ----------------------------------------------------5 - Taxas; --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, tendo informado os
presentes da ordem de trabalhos e solicitado a leitura da acta da sessão anterior. ---------------Após a leitura da acta, o senhor José Coutinho solicitou que fosse feito um
aditamento à acta anterior pois, o que ele proferiu, em seu entender, não estava correcto,
passando de imediato a expor o seu raciocínio, afirmando que é de opinião que quando
o público apresenta um problema deva receber do presidente da Assembleia ou da
própria Assembleia uma resposta imediata. ----------------------------------------------------------A acta foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------O Presidente da Assembleia passou de imediato a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia que saudou todos os presentes e aproveitou para desejar a todos um Santo e
Feliz Natal. ------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o senhor Presidente da Junta fez referência ao sucedido no primeiro
aniversário da elevação de Alvarães a Vila, ou seja, à não aceitação do deputado
Marques Júnior em aceitar a homenagem em seu nome pois, para ele o correcto seria em
nome dos três mentores do projecto de Alvarães a Vila e que se encontravam presentes
na mesma comemoração.--------------------------------------------------------------------------------Mediante o sucedido o senhor Fernando Martins propôs a inclusão deste assunto na
ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------Passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, onde o secretário da Junta,
Armando Faria, apresentou de uma forma sucinta o relatório de actividades do quarto
trimestre da Junta de Freguesia. Referiu também, que D. José Pedreira fez a visita
pastoral à nossa freguesia e que a Junta, em nome de toda a comunidade alvaranense,
ofereceu uma lembrança. --------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente da Junta informou que cerca de duzentas e cinquenta e
seis (256) pessoas se encontram a concluir o nono ano de escolaridade e que neste
momento estão a receber cerca de sessenta horas de formação em Tecnologias de
Informação e Comunicação. Esta formação é ministrada pela Ancorensis nas instalações
da Junta de Freguesia de Alvarães, onde durante o período da manhã se encontra a
decorrer o ensino recorrente. ---------------------------------------------------------------------------Referiu ainda, que a lembrança entregue ao Bispo foi um jogo de cama fabricado
pela empresa Vianatece pois, a ideia era oferecer algo tradicional e da terra. -------------------Relativamente aos caminhos, o Presidente da Junta informou que a estrada que
vem da Casa Paula (Rua do Pradinho) será fechada, devido à rede de saneamento

básico, e que será criado um novo acesso que irá dar à Rua de Pepim. Diz ainda que a
Junta de Freguesia vai ter de assumir algumas despesas desta obra. ------------------------------O senhor Presidente da Assembleia solicitou mais questões, tendo o senhor José
Peixoto questionado sobre o método a utilizar para reclamar o mau estado da Rua dos
Cruzeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito ao estado de degradação da Rua dos Cruzeiros, o senhor
Fernando Martins diz que as diligências para melhorar a rua têm de ser feitas junto do
dono da obra, Águas do Minho e Lima, e não do empreiteiro. Informando ainda, que até
à data foram feitas duas reclamações por escrito para o referido dono da obra, com o fim
de melhorar a pavimentação. ---------------------------------------------------------------------------O senhor José Amorim diz que houve má gerência na execução da obra. ------- O
senhor Presidente da Assembleia propôs a inclusão na ordem de trabalhos da seguinte
proposta: Homenagem aos três deputados que intervieram no processo de elevação de
Alvarães a Vila, visto o capitão Marques Júnior ter feito referência no primeiro
aniversário ao facto de os outros intervenientes não terem sido homenageados. ----------------O senhor Presidente da Assembleia referiu que o Capitão Marques Júnior foi
homenageado porque já não se encontra no circulo de Viana do Castelo e que os outros
intervenientes no processo seriam homenageados em próximos aniversários. Devido ao
descontentamento do mesmo, o senhor Presidente da Assembleia sugeriu incluir os três
deputados na homenagem, mas com a ressalva de que os mesmos façam mais por
Alvarães. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------Seguidamente, o senhor José Coutinho manifestou o seu agrado por ver gente nova
na Assembleia e solicitou que os membros da Junta fossem transparentes e verdadeiros
no que afirmam e nas atitudes. Informou ainda que durante a semana em questão foram
efectuados dois assaltos na nossa freguesia. Referiu ainda, que na Rua dos Canos
existem três postes em mau estado e que só um é que foi reparado até à data.
Relativamente à curva do senhor Reis, o senhor José Coutinho sugeriu que se alargue o
raio da curva ou que se coloquem mecos como os da auto-estrada. Advertiu que no fim
da Avenida de S. José em dias de precipitação existe uma grande acumulação de água,
que se suspeita ser devido à construção do novo aldeamento, por isso, propõe como
solução que se coloquem mais tubos mostrando-se disponível para o fazer com a sua
máquina gratuitamente. Informou ainda que na Rua do Paúso falta uma tampa de
saneamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, passou-se para o segundo ponto da ordem de trabalhos, onde o
senhor Presidente da Junta afirmou que o programa Pocal é obrigatório há muitos anos.
------Foi proposta a votação a Delegação de competências na Junta de Freguesia pelo
Município de Viana do Castelo, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------Finda a votação passou-se para o terceiro ponto da ordem de trabalhos, tendo a
Tesoureira da Junta de Freguesia referido que foi feita uma alteração ao PPI (Plano
Plurianual de Investimento), explicando de uma forma clara e concisa a que se devem
os aumentos. Referiu ainda, que a empresa “Maria Ângela Lima Coutinho e Filhos,
Lda” só facturou a obra após um ano, daí o valor da dívida. Comunicou também, que no
valor da dívida não se encontra a do empreiteiro que realizou os passeios em frente à
Junta de Freguesia porque a factura foi devolvida, pois os valores não eram os
acordados. -------------------------------------------------------------------------------------------------Após prestados todos os esclarecimentos, o terceiro ponto da ordem de trabalhos
foi colocado a votação tendo sido aprovado com cinco votos a favor e quatro
abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, passou-se ao quarto ponto da ordem de trabalhos onde a Tesoureira

da Junta explicou o orçamento para 2006 de uma forma sucinta e clara, tendo
respondido às questões colocadas pela Assembleia sobre este ponto, esclarecendo assim
as dúvidas dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------O senhor José Peixoto congratula-se por constar nas Grandes Opções do Plano
alguns itens do seu programa eleitoral, referindo que a capela mortuário deve ser uma
prioridade. -------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta afirma que o melhor será efectuar um protocolo com
a Comissão Fabriqueira para facilitar o processo. Comunica ainda, que o processo da
farmácia está bloqueado devido aos proprietários da farmácia de Deocriste. --------------------Em relação à Escola Profissional, o Presidente da Junta de Freguesia transmitiu
que existe uma parceria com a Ancorensis e que está a ser elaborado um projecto. ------------Prestados os devidos esclarecimentos o quarto ponto da ordem de trabalhos foi
colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------------O senhor José Coutinho frisou que votou a favor para que um dia mais tarde não
seja acusado de não contribuir para o progresso de Alvarães. -------------------------------------Finda a votação, e no que concerne ao quinto e último ponto da ordem de
trabalhos, por solicitação do senhor presidente da assembleia, o secretário, Armando
faria, passou a expor as taxas a cobrar pela Junta de freguesia pelos serviços por esta
prestados. --------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Coutinho propõem que a quota do cemitério deixe de ser por pessoa
e que passa a ser por sepultura. -------------------------------------------------------------------------Foi colocado a votação o último ponto da ordem de trabalhos, tendo sido aprovado
por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------Finda a ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia passou de imediato a
palavra ao público solicitando que colocassem questões concisas devido ao adiantar da
hora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Adriano Teixeira questiona o senhor Presidente da Junta relativamente ao
recebimento, por si, do rendimento mínimo garantido e em relação à assinatura ilegal do
abaixo assinado entregue. -------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta afirma que não pronunciou nenhuma dessas
declarações. -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Alberto Lário pergunta à Tesoureira quando é que recebeu verbas
entregues pela Junta. -------------------------------------------------------------------------------------A Tesoureira da Junta diz que recebeu não em numerário, mas em serviços tais
como: a cedência da carrinha, o arranjo da pista de atletismo, o tout venant para a pista,
cedência de material informático, etc. -----------------------------------------------------------------O senhor José Coutinho refere que o seu familiar não recebeu o rendimento
mínimo garantido e que na data em questão o mesmo já se encontrava reformado. Pede
desculpas por tudo e Deseja a todos um Feliz Natal e um Próspero 2006. -----------------------O senhor Presidente da Assembleia e o senhor José Peixoto fazem das palavras do
senhor José Coutinho as deles, desejando a todos um Bom Natal e um 2006 cheio de
sucessos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou
apresente acta, que depois de lida em voz alta vai ser aprovada e assinada pelo
presidente e pela Secretária que a lavrou. -------------------------------------------------------------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

