ACTA N.º 44
--------Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano dois mil e onze pelas vinte e uma
hora, 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. Maria Helena Santos, o Sr. Augusto Peixoto (este em
substituição da Sra. Ivone Cruz tendo esta justificado a sua ausência), Sra. Maria
Fernanda Faria (esta em substituição do Sr. Fernando Martins tendo este justificado a
sua ausência) e o Sr. Armando Faria.----------------------------------------------------------------------Também estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia.--A sessão tinha a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------1. Informações;--------------------------------------------------------------------------------------2. Aprovação Relatório de Actividade e Contas de Gerência 2010.-------------------------O Sr. Presidente da Assembleia deu início à sessão, comunicando que o Sr.
Fernando Martins suspendeu o seu mandato por quatro meses e será substituído pela
Sra. Maria Fernanda Faria.----------------------------------------------------------------------------------De seguida foi lida a acta da última Assembleia de Freguesia, a Sra. Maria
Fernanda Faria pediu uma alteração à mesma, a qual foi executada de imediato. Foi
colocada à votação e aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia abriu o período antes da Ordem
do Dia aos membros da Assembleia de Freguesia, havendo várias intervenções por parte
dos mesmos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo o Sr. Armando Faria tomado a palavra, referindo que o relatório de
actividades deveria fazer menção à data a que diz respeito; pediu informações sobre o
saneamento básico; citou que não concorda com a utilização de herbicida na limpeza
das ruas e caminhos; referiu que os canteiros do centro cívico deveriam estar mais
embelezados uma vez também que se aproxima a festa da Sta. Cruz; por fim mencionou
que deveriam ser limpas as abertas.-----------------------------------------------------------------------A Sra. Maria da Graça Pereira referiu que pediu à Junta de Freguesia para não
colocar flores no centro cívico, uma vez que, a Comissão de Festa da Sta. Cruz quer
ornamentar este de uma forma diferente este ano.------------------------------------------------------O Sr. Augusto Peixoto questionou a incorrecta utilização do brasão com os três
castelos no programa da festa da Santa Cruz.----------------------------------------------------

--------O Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra à Sra. Presidente da
Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------Esta saudou os membros da Assembleia de Freguesia, o público presente e
justificou a marcação da data desta Assembleia uma vez que no dia seguinte iria
decorrer a Assembleia Municipal. Agradeceu a sugestão de colocar a data no relatório
de actividades, quanto ao saneamento básico referiu que está a decorrer um novo
concurso que engloba Alvarães, tendo sido contempladas duas ruas, a Rua Daniel
Santos e uma outra na Costeira. Referiu que obteve esta informação através da Câmara
Municipal e já entrou em contacto com os Serviços Municipalizados com um pedido de
esclarecimento. Relativamente ao uso de herbicida a Presidente da Junta justificou a sua
utilização pela falta de recursos humanos suficiente para fazer as limpezas de ruas e
outras funções. Mencionou ainda que a população tem reagido bem a utilização do
herbicida e referem ainda que nunca viram as ruas tão limpas.----------------------------------------Referiu que para este executivo a cerâmica e as flores são os ex-líbris da
Freguesia, que tem sido feito um esforço para aquisição de flores e que é nesta altura
que se faz a mudança de canteiros, coincidindo com a proximidade da festa.----------------------Em relação ao brasão mencionou que não está esquecido que Alvarães é vila e
que esta questão tinha toda a razão de ser, referindo ainda que já tinha chamada a
atenção das várias organizações que o têm utilizado incorrectamente, sendo que no site
da Junta de Freguesia se encontra disponível o brasão correcto.-------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia deu seguimento à Assembleia, relembrando que
temos que continuar a melhorar a imagem da Freguesia.----------------------------------------------Referiu que a ordem de trabalhos é constituída por dois pontos, sendo proposto a
introdução de mais um ponto relativamente à revisão orçamental. Tendo sido este aceite
por todos os membros da Assembleia.------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o primeiro ponto da ordem
de trabalhos, informações, e passou a palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia.----------A Sra. Presidente da Junta de Freguesia mencionou que o centro escolar
continuava parado, pois o Tribunal de Contas voltou a chumbar o projecto por
irregularidades, mais concretamente devido ao prazo de urgência não ter sido
respeitado. O Sr. Presidente da Câmara prevê que o novo concurso inicie em Junho, mas
não sabe quando se iniciarão as obras. Já se efectuaram reuniões com os pais e
encarregados de educação, explicando a situação e em conjunto já temos conseguido
reivindicar junto da Câmara Municipal certas melhorias para a actual escola. Durante

este período de férias escolares foram efectuadas algumas obras na escola do primeiro
ciclo da Costeira.--------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à creche a obra reiniciou com um novo empreiteiro.-------------------------Quanto à capela mortuária continua-se a proceder à legalização do terreno.---------------Referiu que foi solicitado junto da Câmara Municipal um mini autocarro de 16
lugares, constituindo este uma necessidade da nossa Freguesia.--------------------------------------Agradeceu à organização e aos participantes no segundo encontro de Cantares
de Janeiras, do 2º passeio de TT no qual participaram 245 motas, à ADCA enaltecendo
a boa época efectuada pela equipa de juniores que chegaram à final. Agradeceu ainda ao
Sr. Truta, Sr. Alfredo e Sr. José Coutinho que finalizaram a iluminação da rua da
Azenha e também por terem conseguido a ligação do cemitério à rede pública de
electricidade. Ao Sr. Campelo por ter doado mais árvores para a azenha.---------------------------De seguida foi apresentado o relatório de actividades desenvolvidas: ----------------------Organização do 2.º Encontro de Cantares de Janeiras.----------------------------------------Apoio à realização da Via-Sacra.-----------------------------------------------------------------Colocação de candeeiros na Rua da Azenha.----------------------------------------------------Ligação da luz do cemitério à rede pública e substituição da rede eléctrica dentro
do cemitério. -----------------------------------------------------------------------------------------------Colocação de mesas de piquenique e bancos em pedra junto à azenha d´Almerinda
e arborização do espaço envolvente.--------------------------------------------------------------------Arborização da zona da lagoa.--------------------------------------------------------------------Colocação de oliveira no jardim do Largo do Xisto.--------------------------------------------Apoio ao 2º Passeio TT.----------------------------------------------------------------------------Eleições para a Presidência da República.-------------------------------------------------------Centro Novas Oportunidades da Ancorensis, Realização de Curso de 9º ano.-------------Alunos da Universidade Popular do Porto visitaram os Fornos Telheiros.-----------------Aquisição de placas de identificação de ruas que estavam danificadas ou
inexistentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------Limpeza de diversos arruamentos.----------------------------------------------------------------Continuação das aulas de dança de salão 3º nível. ---------------------------------------------Deliberação para aquisição de Mini bus.---------------------------------------------------------Encalcetamento no largo do Xisto, Rua de S. José e Rua das Poças (recuperação
de via).-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Encaminhamento de águas e construção de caixas e grelhas para recepção de
águas na Rua do Amassadouro, Rua dos Codessos, Rua do Tacão, Rua dos Caulinos,
Rua de S. Miguel.-------------------------------------------------------------------------------------------Encaminhamento de águas na Rua da Fonte e Rua dos Cerâmicos.-------------------------Colocação de bancos em pedra no Souto do Xisto e no Largo das Alminhas do
Paço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Integração na área paisagística de Alvarães da rotunda da zona da zona industrial.
--------Ida ao Teatro Sá de Miranda por parte de 30 Alvaranenses visualização do
espectáculo “ Garrett no Coração”.-----------------------------------------------------------------------Reunião com direcção da EDP Viana do Castelo, para apresentação de
levantamento de recolocação de postes, colocação de candeeiros e iluminação da Rua
dos Cruzeiros e Irmãs Missionárias do Espírito Santo. -----------------------------------------------Recuperação de sistema de escoamento e encaminhamento de águas pluviais na
Rua dos Cruzeiros e na Rua Nova. -----------------------------------------------------------------------O Sr. Armando Faria referiu que se a Junta de Freguesia continuasse a utilizar
herbicida na limpeza das ruas, por parte da oposição tem um voto de protesto quanto a
este procedimento. Lamentou ainda o que acontece em relação ao brasão, pois acha que
é uma desvalorização à Freguesia.------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente de Junta referiu que o Sr. Armando Faria na anterior
Assembleia de Freguesia acusou-a de se dirigir a ele com um tom de tanga e que
pretende que fique registada que na sua opinião é o Sr. Armando Faria que não se
dirigiu da melhor forma à Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------Segundo a Junta de Freguesia a utilização do herbicida ajuda a que os recursos
humanos da Junta de Freguesia executem outros trabalhos, como é o caso das limpezas
das abertas. --------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao brasão referiu que já alertou a Comissão de Festas, assim como, outras
entidades que estavam a utilizarem o brasão incorrecto.---------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia introduziu o segundo ponto da
ordem de trabalhos, Aprovação do Relatório de Actividade e Contas de Gerência 2010.
De seguida foi dada a palavra aos membros da Assembleia de Freguesia, tendo se
inscrito a Sra. Maria Helena Santos. Esta referiu que só lamenta o baixo grau de
execução orçamental e que a oposição não tem nada a evidenciar quanto as receitas e
despesas. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Sra. Presidente da Junta de Freguesia referiu que o baixo grau de execução
orçamental deve-se muito ao facto de que quando tomaram posse tinham em divida
cerca de 47.000€ (quarenta e sete mil euros) e em 31 de Dezembro de 2010 tinha-se em
divida cerca de €26.000 (vinte e seis mil euros) . Ou seja, reduziu-se em 42% a divida.
-------- A Sra. Maria Fernanda Faria mencionou que em 2006 que o grau de execução
foi de 40,3%, que em 2007 grau de execução foi de 78,8% e 2008 o grau de execução
foi de 62,7%. Referiu ainda que sabe que estamos em crise mas que o orçamento
apresentado era muito elevado.----------------------------------------------------------------------------O Sr. Jaques Torres mencionou que o grau de execução pode ter várias
interpretações sendo relativamente fácil de apresentar um elevado grau de execução.
--------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à votação o Relatório de
Actividade e Contas de Gerência 2010, sendo este aprovado por maioria com 5 votos a
favor e 4 abstenções dos representantes do Partido Socialista.---------------------------------------No ponto 3 da ordem de trabalho, revisão orçamental, este foi analisado pelos
membros da Assembleia, sendo submetido à votação, foi aprovado por maioria com 5
votos a favor e 4 abstenções dos representantes do Partido Socialista.------------------------------Como habitual a Tesoureira menciona a posição financeira a 31 de Março de
2011, tendo apresentado o valor da receita, despesa, saldo de tesouraria e divida actual.
Tendo também referido que o valor de 5.800 euros (cinco mil e oitocentos euros)
pertence aos fornecedores, Casa Paula e Ângela Peixoto, referente ao último executivo.
--------De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao
público, tendo-se inscrito o Sr. José Coutinho. Este saudou a assembleia, referiu que se
deve apresentar as contas e não comparações com os anos anteriores. Questionou a Sra.
Presidente quanto à notícia no Jornal sobre o Cemitério da Freguesia; qual a
possibilidade de existir um parque de estacionamento na zona do cruzeiro; possibilidade
de se alugar wc durante a Festa da Cruz; mencionou ainda um agradecimento à
Comissão representativa dos Alvaranenses na luta contra a localização do aterro
sanitário junto dos limites de Alvarães na vizinha freguesia de Fragoso. Saudando a
posição do administrador da Mota Mineral na sua intransigência na não cedência dos
seus terrenos.-------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente referiu que relativamente ao cemitério, neste momento só
existem 5 (cinco) sepulturas disponíveis para concessão, sendo esta uma situação
alarmante. Tendo a Câmara conhecimento desta situação, enviou dois engenheiros para
acompanhar o processo de alargamento do cemitério. Tendo estes solicitado á

Presidente da Junta de Freguesia o inicio dos contactos com os proprietários dos
terrenos a adquirir. -----------------------------------------------------------------------------------------A Presidente aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho desenvolvido
pela comissão representativa dos alvaranenses na luta contra a escolha do local da
instalação do aterro sanitário. Tendo recebido com agrado a noticia da nova localização
do aterro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia como porta-voz dessa Comissão,
agradeceu o empenho de todos os membros da comissão e de uma maneira geral de toda
a população, na defesa dos interesses da Freguesia não deixando de elogiar o empenho
do Presidente da Associação de Caça e Pesca Sr. José Manuel Pereira Miranda que
infelizmente já não se encontra entre nós.-----------------------------------------------------------------Por fim, a Sra. Presidente mencionou a intenção de alterar o local das mesas de
voto das próximas eleições para a escola do primeiro ciclo da Costeira em virtude do dia
das eleições coincidir com o dia da Festa da Santa Cruz.---------------------------------------------Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e três horas,
da qual se exarou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e
pelo Secretário que lavrou a acta. .-------------------------------------------------------------------------O Presidente: Marcial Araújo Passos-------------------------------------------------------------O Secretário: Jaques Araújo Torres-----------------------------------------------------

