ACTA Nº5
------Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro de dois mil e dois, pelas vinte horas e
trinta minutos, 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 todos os seus membros. ----------------------------------------------------------------------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia. --------------------A sessão tinha, como Ordem de Trabalhos, a seguinte: ---------------------------------------1- Informações --------------------------------------------------------------------------------------2- Plano de Actividades e Orçamento para 2003. ----------------------------------------------3- Relatório da actividade da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, saudando todos os
presentes, passando de seguida, à leitura da acta que foi aprovada por unanimidade. ----------O senhor Marcial Passos, revelou a sua indignação, uma vez que a convocatória
desta Assembleia não lhe foi entregue com os respectivos dez dias de antecedência.
Também propôs que as reuniões de Assembleia se realizassem ao domingo de manhã.
Chamou a atenção, o facto de se encontrarem danificadas já há algum tempo placas de
sinalização, cabines de passageiros e valetas por limpar. Ainda solicitou, que os
projectos da Junta de Freguesia fossem apresentados à população Alvaranense.
Relativamente, ao subsídio atribuído às Associações diz que nem todas usufruíram
deste. Também, estabeleceu comparação entre Alvarães e freguesias vizinhas, no
respeitante às verbas atribuídas pela Câmara, dizendo que a nossa freguesia tem sido
prejudicada nesse sentido. -------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Faria, acusa a Junta de Freguesia de só proclamar desgraças e
débitos herdados da Junta cessante, acrescentando que se Alvarães recebesse valores
iguais a outras freguesias tudo estaria em melhores condições. Pediu para ser
esclarecido sobre as alternativas do modo como estava a ser feito o transporte escolar, e
por fim solicitou ao senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, um esclarecimento
sobre a questão da Refer. --------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Assembleia, começando por expôr o
ofício recebido a quinze de Dezembro de dois mil e dois subscrito pelo senhor
Engenheiro Horácio Carvalho, representante da Refer e em relação à entrega da
convocatória para esta sessão admite haver efectivamente um pequeno atraso por
motivos que serão expostos posteriormente mas que o edital foi afixado dentro do
prazo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Entretanto, o senhor Fernando Faria, perguntou ao senhor Presidente da Junta
quais as perspectivas de ser instalada uma farmácia em Alvarães dado que tinha
conhecimento que seriam criadas algumas em Viana do Castelo. ---------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Junta que saudou todos os presentes e
desejou aos mesmos um feliz dois mil e três. De seguida, tentou esclarecer todas as
questões colocadas, começando por referir a enorme dificuldade em atender os cento e
quarenta e cinco alunos em tempo útil dizendo que os alunos da escola da Costeira têm
o mesmo direito, mas as estradas na parte superior da freguesia revelam-se mais
perigosas. Prometeu tratar com igualdade os discentes das duas escolas. Justificou o
atraso da entrega da documentação para esta sessão, alegando um problema no
Programa Primavera de Contabilidade. ---------------------------------------------------------------Nesta altura o senhor Marcial Passos pediu que na próxima Assembleia fossem
discriminados os gastos com a carrinha. --------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta pediu que o esclarecessem quanto à garantia do
funcionamento da Câmara para liquidar a dívida referente às obras executadas pela junta

cessante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Aparício Rolo respondeu que a Assembleia tomou conhecimento das
obras e se mandou fazer é porque sabia que ia pagar. Rematou o seu esclarecimento,
dizendo que se sente arrependido em não ter feito mais caminhos.--------------------------------Relativamente, à questão levantada pelo senhor Fernando Faria em relação à
farmácia, o senhor Fernando Martins esclareceu-o dizendo que tem preferência aquelas
freguesias que possuem uma taxa populacional mais numerosa. ----------------------------------O senhor Aparício Rolo perguntou ao senhor Presidente da Junta se recebeu algo
do senhor Eduardo Carvalho (Vianatece), residente no lugar do Merouçô, pelo muro que
construiu junto à sua residência, afirmando que este vedou algum espaço público. -------------Quanto ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, mereceu uma chamada de
atenção pelos elementos do P.S.D., pelo facto de ter havido alteração na prioridade da
reparação dos caminhos do P.P.I. de dois mil e dois – dois mil e três para o de dois mil e
três barra dois mil e quatro, sendo este aprovado com cinco votos a favor e quatro
contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto número três da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente da Junta expôs
as actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia durante o quarto trimestre. --------------Nesta altura, procedeu-se à votação da proposta para alteração do dia da realização
das Assembleias, para o domingo de manhã, sendo aprovado com seis votos a favor e
três abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada, pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, oportunidade, a
todos os presentes de colocarem as questões que entenderem. -------------------------------------Posto isto, interveio o senhor Adriano Teixeira, queixando-se de não ter sido
atribuída verba à Associação de Caça e Pesca de Alvarães. Manifestou ainda o seu
descontentamento pelo facto da reparação do Caminho do Pradinho ter sido prometida
para Setembro de dois mil e dois. ----------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Martins diz que está prevista para o ano de dois mil e três, só
estão à espera que terminem em Darque para poderem começar a obra em Alvarães. ---------O senhor José Silva disse estar triste com a actuação da Câmara e da Junta. --------------O senhor Augusto Marques salientou o mau estado do caminho do Sobreiro. ------------O senhor Freiria manifestou mais uma vez a vontade de ver solucionada a questão
da entrada para a sua propriedade junto ao Posto de Saúde. ----------------------------------------Em relação a este assunto, entre outras pessoas, o Senhor José Maria Coutinho,
disse que depois de ter sido construída a estrada (Cruzeiro – Zona Industrial Neiva), o
caminho original ficou devoluto mas que era a única acessibilidade que existia antes. --------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a
presente acta, que depois de lida 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

