ATA N.º 49
-----Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e doze pelas vinte e uma
horas, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia da Vila de Alvarães, a
Assembleia de Freguesia presidida pelo Sr. Marcial Passos, encontrando-se presentes os
seguintes membros: Sr. Jaques Torres, Sra. Joana Coutinho, Sr. José Miranda, Sra.
Maria da Graça Pereira, Sra. Ivone Cruz, o Sr. Armando Faria, o Sr. Augusto Peixoto
em substituição Sr. Fernando Martins, tendo este avisado que se encontrava ausente do
país, e o Sr. Domingos Miguel Dantas em substituição da Sra. Fernanda Faria.----------------Também estiveram presentes a Presidente e a Tesoureira do executivo da Junta de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------1. Informações;--------------------------------------------------------------------------------------2. Reorganização Administrativa Territorial Autárquica.--------------------------------De seguida foi lida a ata da última Assembleia de Freguesia, que colocada à votação
foi aprovada com uma abstenção.-----------------------------------------------------------------------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia abriu o período antes da ordem do
dia aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo duas intervenção por parte dos
mesmos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo o Sr. Augusto Peixoto tomado a palavra, questionou o executivo da Junta de
Freguesia como decorreu o concurso do miniautocarro (análise das propostas), a
situação da capela mortuária, o abandono dos Fornos Telheiros nomeadamente no que
diz respeito às telhas e solicitou um esclarecimento sobre a Assembleia de Freguesia se
realizar no mesmo dia que Assembleia Municipal.---------------------------------------------------Fez ainda um comentário sobre a entrevista que a Sra. Presidente deu ao jornal
Aurora do Lima, que refere que depois das obras de saneamento Alvarães fica com 50%
do saneamento e na realidade só deve cobrir 25%. Questionou ainda que uma vez que
não existe verbas para realizar obras, queria saber como será paga a obra que está a
decorrer numa propriedade da família da Sra. Presidente.------------------------------------------O Sr. Domingos Miguel Dantas deu os parabéns pelo ajardinamento no centro
cívico, contudo e depois de tanta luta contra a lixeira manifesta o seu desagrado por
continuarem a usar herbicida e questionou a situação da azenha e que deixou de ouvir
falar do jornal JÁ.------------------------------------------------------------------------------------

-----A Sra. Presidente da Junta de Freguesia informou o Sr. Augusto Peixoto que o
edital foi colocado antecipadamente. Referiu que quanto ao concurso do miniautocarro,
a Junta de Freguesia avaliou todas as candidaturas entregues. Este foi adquirido pelo
contato entre quatro a cinco empresas e obtendo informações de outras Juntas de
Freguesia e em reunião decidiu-se, não só pelo preço mais baixo mas também pelas
componentes que ofereceram. Este miniautocarro cumpre todos os requisitos em
legislação para o transporte de crianças.---------------------------------------------------------------Relativamente à Capela Mortuária, a Junta foi contactada pela Comissão de Festas
de Santa Cruz de 2010, que decidiu apoiar o Sr. Reitor e acelerar o processo, Este
executivo apoiará esta iniciativa dentro das suas possibilidades. ---------------------------------Quanto aos fornos infelizmente é um local como muitos outros não tem tido um
tratamento como desejado, mas não é por falta de interesse da Junta, procuramos ter a
preocupação de serem constantemente limpos. Mas é um facto que determinados locais
são constantemente alvos de atos de vandalismo.---------------------------------------------------Relativamente a esta Assembleia de Freguesia coincidir com Assembleia Municipal
deve-se ao facto da Câmara Municipal ter alterado a data inicial proposta, mas como
podem verificar a freguesia encontra-se representada pelo seu secretário.-----------------------No que diz respeito à entrevista tenho a dizer que de todas as que dei até hoje só
uma corresponde 100% ao que eu efectivamente disse, as restantes nenhuma é o meu
discurso. Não referi que 50% da freguesia iria ter saneamento básico, disse apenas, que
não
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aproximadamente uma hora e trinta minutos, o jornalista questionou que já não havia
grandes discussões durante as assembleias, e eu disse que já houve assembleias acesas,
mas que hoje tem havido mais consenso com a oposição.------------------------------------------Quanto á existência de verbas para obras em propriedade privada, tenho a dizer que
essa obra refere-se a um encaminhamento de águas de uma aberta. Sendo uma obra
iniciada pelo último executivo, questionou o Sr. Armando Faria sobre durante quanto
tempo estiveram os canos nesta propriedade. Esclareceu assim que este era mais um dos
projetos do antigo executivo que tivemos que finalizar. Disponibilizou-se para ir ao
local para mostrar como foi feita a obra. --------------------------------------------------------------A Sra. Presidente respondeu ao Sr. Domingos Miguel Dantas relativamente ao
herbicida que já tinha dado a justificação numa anterior assembleia. Quanto à azenha da
Almerinda, informou que não existe nenhum documento comprovativo da compra da
mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida o Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao Sr. Jaques
Torres que respondeu a dois temas levantados pela Assembleia, a duração das
assembleias e os projectos deste executivo. Quanto á duração das Assembleias é seu
entender que a qualidade, nem desta, nem de nenhuma assembleia, pode ser medida pela
sua duração mas sim, pela qualidade das intervenções e essas intervenções dependem
essencialmente dos membros da Assembleia. Quanto a projetos referiu que este
executivo foi um dos poucos, senão o único que teve a coragem de no início do seu
mandato elaborar um plano estratégico e colocá-lo por escrito para que fosse passível de
ser consultado, onde estão todas as obras que idealizava realizar. -------------------------------Antes da introdução do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da
Assembleia solicitou junto dos membros da assembleia a introdução de um segundo
ponto “Reorganização Administrativa Territorial Autárquica”, que foi aceite.-----------------Para apresentar o primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia
passou a palavra à Presidente da Junta de Freguesia que apresentou as seguintes
informações: Segundo indicações da Câmara Municipal o Centro Escolar de Alvarães
terá as obras terminadas antes do início do ano letivo; relativamente ao saneamento
básico sabe que as pessoas estão cansadas dos buracos tendo sido feita pressão junto dos
responsáveis pelas obras para terminarem o mais rápido possível; quanto ao cemitério
refere que é uma questão humanamente alarmante e que está limitada pelo executivo
camarário, mas que devido à situação verificada no fim-de-semana passado de quatro
funerais, o Sr. Presidente da Câmara ficou alarmado e espera que na próxima
Assembleia já haja obra feita; mencionou que a rua do Outeiro neste momento tem uma
deliberação para se executar a obra e informou que se está a tentar encontrar uma
solução para resolver o problema da instalação de uma fossa no lugar do Souto do
Monte; Comunica que a River Party e a Festa do Emigrante irão decorrer na azenha da
Almerinda e que o convívio de Alvarães será realizado no mesmo local no dia vinte e
nove de julho e que foi efetuada a pavimentação de parte da Rua da Feira.---------------------Quanto à situação da autorização para regularização de área do terreno junto à casa
do Sr. Ademar na Costeira, a Assembleia decidiu autorizar a Junta para resolver esta
situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao segundo ponto da ordem de trabalhos, Reorganização Administrativa
Territorial Autárquica, o Presidente da Assembleia explicou o Decreto da Lei onde está
definido que Alvarães foi considerada freguesia urbana do concelho de Viana do
Castelo.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O parecer da Assembleia de Freguesia não é favorável á agregação da freguesia de
Alvarães, ficando decidido apresentar um parecer detalhado da fundamentação da
mesma, que se anexa a esta ata.------------------------------------------------------------------------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao
público, não existindo nenhuma intervenção.--------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas,
da qual se exarou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e
pelo Secretário que a lavrou.----------------------------------------------------------------------------- O Presidente: Marcial Araújo Passos---------------------------------------------------------- O Secretário: Jaques Araújo Torres--------------------------------------------------------

