Ata 71
Assembleia de Freguesia da Vila de Alvarães
---- Aos doze dias do mês de Setembro de dois mil e dezassete pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, reuniu em sessão ordinária na sede da Junta de Freguesia da vila de Alvarães a
Assembleia de Freguesia, presida por Igor Faria, encontrando-se presentes os seguintes
elementos: Cristina Jaques, Paulo Vieira, Graça Reis (em substituição de José Amorim),
Natividade Marques, Miguel Dantas, Augusto Peixoto, Helena Santos e Armando Faria.-------------- Também se encontravam presentes os três membros do executivo: Fernando Martins,
Marco Silva e Marisa Xavier.------------------------------------------------------------------------------------------- A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------- Ponto 1 – Informações,-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Outros Assuntos. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, começando por saudar todos os
presentes e, de seguida, solicitar a leitura da ata da sessão anterior.--------------------------------------- Depois de lida a ata da última Assembleia de Freguesia, esta foi colocada à votação, tendo
sido aprovada com oito votos a favor e uma abstenção de Graça Reis.------------------------------------- Após a votação da ata, o senhor Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem
do dia aos membros da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------------- Finda esta intervenção, o senhor Presidente da Assembleia solicitou ao senhor Presidente
da Junta o desenvolvimento da matéria do ponto um - Informações, tendo este delegado em
Marco Silva a leitura do Relatório de Atividades da Junta de Freguesia, respeitante ao terceiro
trimestre de dois mil e dezassete. Após a leitura deste documento, o mesmo informou que a
nível de atividades da freguesia e no sentido de dar resposta a algumas solicitações que
surgiram, e que não estavam enquadradas nos ATL´s, foi feito um projeto piloto com o mesmo
tipo de atividades e com a responsabilidade exclusiva da autarquia. Informou também que está
em cartaz no teatro Sá de Miranda um filme “Herança” de Flávio Cruz, que retrata as festas e
romarias do Alto Minho de que Alvarães faz parte, aconselhando todos os Alvaranenses a
visualizarem o filme. Paulo Vieira reconheceu as melhorias em alguns arruamentos e referiu o
mau estado da rua dos Canos, perguntando se a mesma iria sofrer obras de requalificação.
Marco silva explicou que os trabalhos já foram iniciados, tendo sido feita a limpeza prévia da
via, e das bermas para oportunamente ser concluído.----------------------------------------------------------Em relação ao ponto dois, não houve qualquer desenvolvimento pelo que o senhor
Presidente da Assembleia, passou a palavra ao público.--------------------------------------------------------- Então o senhor José Silva solicitou o uso da palavra, mencionando danos numa habitação
provocados por um camião, no desvio da Rua da Feira, perguntando de quem será a
responsabilidade. Fernando Martins, informou que a Junta de Freguesia não tem qualquer
responsabilidade nesta matéria, pois existe um plano de sinalização de trânsito aprovado pela
Camara Municipal de Viana do Castelo, pelo que tal assunto terá que ser tratado pelos trâmites
normais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e
quarenta minutos, da qual se exarou a presente ata em minuta, que foi aprovada por
unanimidade, que vai ser 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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