Ata 67
Assembleia de Freguesia da vila de Alvarães
----- Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma
horas e dez minutos, realizou-se na sede da Junta de Freguesia da vila de Alvarães uma sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia, presidida por Igor Faria, estando presentes os seguintes
elementos: Paulo Vieira, Augusto Peixoto, Miguel Dantas, Armando Faria, Helena Santos José
Amorim, Carlos Miranda e Jorge Almeida (estes dois últimos em substituição de Cristina Jaques
e Natividade Marques).------------------------------------------------------------------------------------------- -------Também se encontravam presentes, Fernando Martins e Marisa Xavier, respectivamente
presidente e tesoureira do executivo autárquico.----------------------------------------------------------------- A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------- Ponto Um -Informações,-------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Dois - Outros Assuntos.------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia saudou todos os presentes e, dando início aos
trabalhos, solicitou a leitura da ata da anterior sessão. Após a sua conclusão, a ata foi sujeita a
votação e obteve sete votos favoráveis e duas abstenções.--------------------------------------------------- Foi aberto o espaço para o período antes da ordem do dia e, como não houve registo de
inscrições, o senhor Presidente da Assembleia deu início ao debate do ponto um, passando a
palavra ao executivo. Então, Marisa Xavier procedeu à leitura do relatório de atividades da
Junta de Freguesia respeitante ao terceiro trimestre de 2016. ------------------------------------------------ Após a leitura deste documento, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra a
Paulo Vieira que começou por manifestar o seu desacordo com a execução das obras levadas a
cabo frente à igreja matriz da freguesia, apontando alguns inconvenientes; denunciou o
precário estado quer da rua da Feira quer da rua da Lamela; lamentou o ato de vandalismo
detetado junto à capela do Paço, que consistiu no corte de uma das três árvores ali existentes;
sugeriu que o executivo deveria disponibilizar um novo espaço, mais adequado, para a feira;
solicitou, ainda, o ponto da situação relativamente ao caso do litígio entre moradores da
travessa do Outeiro devido a uma entrada para propriedade e, por fim, perguntou quais as
ruas que a Junta de Freguesia pretende intervencionar, assim como quais os imóveis a
adquirir.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finda esta intervenção, o senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor
Presidente da Junta, Fernando Martins, tendo este informado que o caso da entrada da
travessa do Outeiro se encontra sob jurisdição da Câmara Municipal de Viana do Castelo e, a
respeito da última questão colocada, referiu que o plano do executivo de tal matéria se
encontra no documento PPI e que o executivo tudo fará para o cumprir.---------------------------------- Quanto à questão do local da feira ser ou não o ideal, Marisa Xavier manifestou-se a favor,
baseando-se na boa aceitação por parte do público e na satisfação dos vários agentes
económicos do comércio local.-----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado o ponto um e passou a palavra ao
senhor Presidente da Junta para esclarecer qual o motivo da queixa apresentada contra a
Junta de Freguesia no Tribunal Administrativo de Braga. Fernando Martins disse que tal tem a
ver com o descontentamento dos concessionários de campas confinantes com as
recentemente criadas pelo executivo, acrescentando que este resolverá o assunto da melhor
forma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44

----- Dando por encerrado o ponto dois, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra
ao público e registou um pedido de intervenção por parte do senhor José Silva que atribuiu
culpas ao anterior executivo por ter levantado o piso na rua da Feira, na entrada a poente,
assim como pelos graves problemas causados aos automobilistas que dela se servem. Por fim,
e a respeito do local onde se realiza a feira, estabeleceu uma comparação, dizendo que em
tempos anteriores muita mais gente cabia em espaços bem mais pequenos e não havia a
avenida da Santa Cruz ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas, da
qual se exarou a presente ata que, depois de lida em voz alta, foi aprovada e assinada pelo
Presidente da Assembleia e pelo Secretário que a lavrou.----------------------------------------------

O Presidente: Igor André Grilo Sottomaior Faria
O Secretário: Armando dos Santos Faria
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