ACTA Nº 11
------Aos trinta dias do mês de Novembro de dois mil e três, pelas oito horas e trinta
minutos, reuniu em sessão extraordinária, na sede da Junta de Freguesia de Alvarães, a
Assembleia da Freguesia de Alvarães, presidida por José Joaquim Sottomaior Faria,
encontrando-se presentes os seguintes membros da Assembleia: senhores Amândio de
Faria Rolo, Aparício de Faria Rolo, Belmira Fernandes Pereira, Fernando António
Alves da Costa Faria, Manuel Ribeiro da Costa Faria, Maria Fernanda Peixoto
Sottomaior Faria e Sandra Manuela Martins Faria Gomes, encontrando-se ausente o
Senhor Marcial Araújo Passos. -------------------------------------------------------------------------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia. --------------------A sessão tinha, como Ordem de Trabalhos a seguinte: ----------------------------------------1 – Informações. ------------------------------------------------------------------------------------2 – Toponímia. --------------------------------------------------------------------------------------3 – Números da polícia. ---------------------------------------------------------------------------4 – Escola Alzira Lário. ---------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão tendo proposto a leitura da
acta a qual foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da Junta,
tento este justificado a razão pela qual as Assembleias não se realizam noutro dia e a
outra hora. Ainda informou que a Junta de Freguesia formulou um pedido a solicitar
para Alvarães uma Farmácia e um Posto de Correios. ----------------------------------------------Relativamente ao cemitério, a Junta contactou os proprietários e diz que o maior
problema reside no valor do m2. ------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia passou ao segundo ponto da Ordem de
Trabalhos, informando que a Junta fará a sua proposta e que todos os membros podem
intervir quando o entenderem. --------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta informou que se deu por concluído o trabalho
iniciado no que respeita aos arruamentos sem topónimos e que foram atribuídos
topónimos a cerca de três dezenas de arruamentos, e que ficarão registados em
pormenor em documentos próprios. -------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto número três da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente
da Junta diz que cerca de duas centenas de casas não se encontram recenseadas, mas que
neste momento todas as habitações tem número da polícia, uma vez que foi feito o
levantamento de todas as ruas. --------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia propõe que a primeira certidão seja gratuita. O senhor
Presidenta da Assembleia propôs que os Alvaranenses fossem alertados de que a
primeira certidão será gratuita, mas que fosse estipulado um prazo para que as pessoas
em falta entregassem os respectivos boletins. --------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia propôs a votação, para que este trabalho da
Junta entre em vigor a partir de Janeiro de dois mil e quatro. --------------------------------------Esta sugestão foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------Quanto ao último ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da
Assembleia diz que o terreno em causa, mede cerca de 220.000m2, e que, na realidade,
cerca de metade desta área se encontra cerca de uma centena de habitações e respectivos
logradouros. -----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta tornou visível o mapa e expôs a situação, dizendo que
este espaço tem que ser legalizado. --------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia propôs a votação a legalização do artigo rústico
número 847 na Costeira. ----------------------------------------------------------------------------

------Esta proposta foi aceite por unanimidade. ------------------------------------------------------Como segunda prioridade, serão legalizados todos os outros artigos da Junta de
Freguesia, tendo esta proposta sido aceite por unanimidade. ---------------------------------------O senhor presidente da Assembleia propõe o seguinte: será a cedência do direito de
superfície por um período de cinquenta anos mais um à associação Escola Alzira Lário,
de uma parcela do artigo rústico número 847, na Costeira, com a área aproximada de
quatrocentos metros com a localização que é pedida pela Escola e que fica em anexo a
esta acta, salvaguardando a legalidade de todo o processo. ----------------------------------------Foi proposta esta votação, tendo sido esta votada a favor tendo havido uma
abstenção de Sandra Faria. ------------------------------------------------------------------------------De seguida, o senhor Presidente da Assembleia deu oportunidade ao público tendo
informado o mesmo de que todas as informações cedidas pelos intervenientes não têm
que constar na acta. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor Adriano Teixeira propôs à Junta que colocasse uma placa na Casa Paula,
que sinalize rua sem saída. Ainda questionou sobre o encerramento da passagem de
nível sem se terem criado alternativas. ----------------------------------------------------------------O senhor José Silva alertou para o mau estado da Rua da Feira. ----------------------------O senhor José Luís solicitou à Junta de Freguesia o arranjo do caminho junto da
sua casa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais, havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a
presente acta que depois de lida em voz alta vai ser aprovada e assinada pelo Presidente
da Assembleia e pela Secretária que a lavrou. --------------------------------------------------------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

