ACTA Nº 34

-----Aos vinte e três dias do mês de Junho de dois mil e nove, pelas vinte e
uma horas, 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 os seguintes membros: Carlos
Manuel Oliveira Xavier em substituição de Dora Filipa Montenegro Ramos,
João Oliveira Pereira em substituição de José Manuel Rosas Campelo
Amorim, José Augusto Ribeiro Coutinho, José Costa Silva, José Maria
Oliveira Mendes Peixoto, Maria Fernanda Peixoto Sotto Maior Faria, Paulo
Jorge Gomes Vieira em substituição de Maria Manuela Coutinho Sampaio e
Sandra Manuela Martins Faria Gomes. ----------------------------------------------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia,
----- A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: ---------------------------- 1 – Informações; ---------------------------------------------------------------- 2 – Ampliação da sede de freguesia/Criação de artigo para
instalação da farmácia; ------------------------------------------------------------------- 3 - Prolongamento por mais 6 meses dos técnicos superiores para
elaboração de candidatura, de financiamento de desenvolvimento do artigo
847, ao QREN; ---------------------------------------------------------------------------- 4 - Autorização de saída para a Av. de Santa Cruz do artigo
urbano pertencente ao senhor José Maria Rodrigues dos Santos. ---------------- O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos
os presentes tendo de imediato passado ao período antes da ordem do dia. –
----- Usou da palavra o senhor José Peixoto que saudou o público e a mesa e
aproveitou para informar que a senhora Manuela Sampaio e o senhor José
Campelo não estão presentes por motivos pessoais. Congratulou a população
pelo acto cívico, aquando das eleições europeias e pelo facto de terem
atribuído um cartão vermelho ao Partido Socialista. Manifestou a sua
opinião relativamente ao facto de mais uma vez a junta não ter dado
oportunidade ao grupo partidário do Partido Social Democrata de fazer
parte das constituições das mesas. Referiu ainda, que a data escolhida para
a realização da sessão não foi a melhor atendendo que nos encontramos em
vésperas de S. João e em épocas de exames académicos. ------------------------- Seguidamente o senhor José Coutinho agradeceu em seu nome e em
nome do grupo de Cicloturismo a cedência da carrinha para a associação se
deslocar a Santiago de Compostela. Salientou o facto de as obras na Rua do
Paço terem demorado muito tempo e o facto de os camiões terem
danificado os passeios na Rua de Alvarães. ----------------------------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia diz não admitir as
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afirmações proferidas pela oposição relativamente a irregularidades nas
constituições das mesas. ------------------------------------------------------------- O senhor José Peixoto responde que todos têm direito a colocar
pessoas nas respectivas mesas. ----------------------------------------------------- Relativamente à deslocação a Santiago de Compostela o senhor
Fernando Martins afirma que a carrinha está à disposição de todas as
associações mas que e necessário solicitar com antecedência. -------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia revelou a sua satisfação no
que concerne à “chegada” do gás natural à nossa freguesia, mas profere que
também não fica satisfeito com o mau acabamento da pavimentação e que
esta Junta fez e fará a devidas reclamações junto da Câmara Municipal. -------- Passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos tendo o senhor
Presidente da Assembleia passado a palavra ao secretário, Armando faria,
que expôs o relatório das actividades desenvolvidas pela junta de freguesia
no segundo trimestre de dois mil e nove. -------------------------------------------A senhora Fernanda Faria, agradeceu o empenho da população aquando
das festas de Santa Cruz, felicitou a comissão de festas por realizar as
nossas festividades mais uma vez com êxito e a companhia noroeste de
Viana do castelo por tem permitido em conjunto com a Junta de Freguesia
que a população usufruísse dos espectáculos. -------------------------------------- O senhor João Pereira comunga da opinião do senhor José Peixoto
referente à constituição das mesas para as eleições europeias. Questionou a
prioridade dos arranjos nos caminhos; o abandono nos fornos das telheiras,
os tubos prometidos para a rua das Carvalhosas. Para finalizar solicita
esclarecimentos referentes à Lei dos Poços. --------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, senhor Fernando Martins,
informou que todos os utentes têm que declarar os poços e as fossas, que a
lei já existe há alguns anos e que foi sofrendo alterações. No que diz
respeito aos arruamentos diz que as obras não se realizam de um dia para o
outro. --------------------------------------------------------------------------------- Passou-se a palavra à Tesoureira da Junta de Freguesia que de uma
forma sucinta e clara expôs a posição financeira e orçamental desde
Janeiro até Junho do presente ano. ------------------------------------------------ Seguidamente passou ao ponto dois da ordem de trabalhos, referente
à ampliação da sede da junta para instalação de uma farmácia. ------------------- O senhor Fernando Martins informou que a junta sofrerá uma
ampliação para a instalação da farmácia. Também informou que se por
alguma razão o proprietário da farmácia não quiser continuar nestas
instalações, este espaço não poderá ser cedido para outro comércio. ------------- Dadas as explicações solicitadas o senhor Presidente da Assembleia
colocou a votação a proposta com o objectivo de a Junta de Freguesia
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diligenciar no sentido da ampliação da sede da junta para cedência das
instalações para a farmácia. --------------------------------------------------------- O senhor José Peixoto diz não carecer de votação. Afirma que a Junta
pode continuar com o trabalho. ------------------------------------------------------ O senhor Presidente da Assembleia solicitou que o grupo do PSD
pedisse uma assembleia extraordinária pois, basta que três elementos a
solicitem. ----------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor
presidente da assembleia colocou a votação o prolongamento de dois
estágios por mais seis meses, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------- O senhor Presidente da Junta informou que os funcionários da Junta
de Freguesia estão todos a usufruir do sistema ADSE. --------------------------- Seguidamente foi colocada a votação o ponto quatro da ordem de
trabalhos, referente à autorização a conceder ao senhor José Maria
Rodrigues dos Santos para abrir uma entrada/saída no seu artigo urbano,
para a Avenida de Santa Cruz, dado que a actual ficará bloqueada, -------------- O senhor Presidente da Mesa diz não ser necessárias as pessoas
sentirem-se obrigadas a votar para outros. ---------------------------------------- Este ponto foi colocado a votação tendo sido aprovado por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------- De seguida passou-se a palavra ao público não se verificando
intervenções por parte do mesmo. -------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a sessão, da qual se
lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e
pela secretária que a lavrou. ----------------------------------------------------------Presidente:
------Secretária:
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