ACTA Nº 32

-----Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, pelas
vinte e uma horas, reuniu em sessão ordinária, na sede da Junta de
Freguesia de Alvarães, a Assembleia de Freguesia de Alvarães, presidida
por José Joaquim Sottomaior Faria, encontrando-se presentes os seguintes
membros: Dora Filipa Montenegro Ramos, Maria Fernanda Peixoto Sotto
Maior Faria, Sandra Manuela Martins Faria, José Augusto Ribeiro Coutinho,
José Costa Silva, José Manuel Rosas Campelo Amorim, José Maria Oliveira
Mendes Peixoto e Paulo Jorge Gomes Vieira em substituição de Maria
Manuela Coutinho Sampaio. ----------------------------------------------------------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de
Freguesia.----------------------------------------------------------------------------- A sessão tinha como Ordem de Trabalhos a seguinte: ---------------------------- 1 – Informações --------------------------------------------------------------- 2 - Aprovação dos Protocolos de colaboração e deliberação de
competências entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia.----------------------- 3 – Orçamento 2009. ----------------------------------------------------------- 4 – Taxas 2009. ----------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão saudando todos
os presentes e aproveitou para desejar a todos um feliz 2009. -------------------De imediato, solicitou a acta da sessão anterior. Após a leitura da
mesma, colocou-se a votação tendo sido aprovada por unanimidade. -------------- Finda a aprovação, passou-se ao período antes da ordem do dia, tendo o
senhor José Peixoto saudado todos os membros da mesa e os jovens
presentes nesta Assembleia não desvalorizando o restante público.
Comunicou ainda, a ausência da deputada Manuela Sampaio. ----------------------- De seguida, o senhor Presidente da Mesa, deu a conhecer os
documentos que enviou às entidades responsáveis (DSR de Viana do Castelo
e à Câmara Municipal), e qual a resposta obtida. Informou que da Câmara
Municipal de Viana do Castelo não recebeu qualquer informação. ----------------- Finda a exposição, o líder da oposição, José Peixoto, felicitou o
Presidente da Mesa pela elaboração do documento mas é de opinião que se
deve exigir uma resposta à entidade em questão. ---------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia assumiu o compromisso de fazer
todos os esforços neste sentido. ---------------------------------------------------- De seguida, Paulo Vieira, aproveitou a oportunidade para agradecer à
Junta Freguesia a colaboração prestada no dia vinte e um de Dezembro,
aquando do desfile de Pai Natal (motards) pela nossa freguesia. ----------------- Ainda dentro deste ponto, o senhor Presidente da Assembleia,
informou a recepção do ofício enviado pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes”
no qual informa a inclusão do projecto de electrificação da linha do Minho,

entre Nine e Valença do Minho. ----------------------------------------------------- De seguida o senhor Presidente da Junta saudou todos os presentes e
desejou à população em geral um óptimo 2009. ------------------------------------ Ainda informou que após a sessão anterior, foi publicado em Diário de
República a lista definitiva dos candidatos admitidos à farmácia e que a
mesma terá um ano para proceder à sua instalação. ------------------------------- De seguida, passou-se ao ponto número dois, tendo o secretário da
Junta de Freguesia, Armando Faria, apresentado o relatório de actividades
do quarto trimestre de dois mil e oito. --------------------------------------------- Entretanto, o senhor Presidente da Autarquia, Fernando Martins,
prestou alguns esclarecimentos nomeadamente: Unidade de Saúde Familiar;
Farmácia; Recenseamento e Centro Escolar. --------------------------------------- Terminado o primeiro ponto, passou-se ao segundo, tendo o senhor
Presidente da Assembleia proposto a votação da Transferência de
Competências da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia nos termos da
lei. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------- No que concerne, ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, a
tesoureira expôs de uma forma clara e sucinta a Posição Financeira e
Orçamental da Junta de Freguesia no período de um de Janeiro a vinte e
quatro de Dezembro de dois mil e oito. --------------------------------------------- Terminados os esclarecimentos referentes ao ponto número três, o
Presidente da Mesa, Joaquim Faria, colocou a votação o Orçamento para
dois mil e nove, tendo sido aprovado com cinco votos a favor e quatro
abstenções do Partido Social Democrata. O líder deste partido justificou a
sua abstenção proferindo que não contribuiu para o Orçamento de dois mil e
nove. ---------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente foi colocada a votação a proposta das taxas para 2009.
----- O quarto ponto da ordem de trabalhos foi aprovado com cinco votos a
favor e quatro abstenções do Partido Social Democrata. ------------------------- O Senhor José Silva manifestou o seu desagrado relativamente ao
Plano de Actividades desenvolvido pela Junta de Freguesia. Aproveitando a
oportunidade o líder da oposição, José Peixoto, comungou da opinião do seu
opositor, José Silva, acrescentando que o Partido Socialista se está a
desmoronar. -------------------------------------------------------------------------- O deputado, José Coutinho, questionou acerca dos incentivos que
Alvarães oferece aos jovens casais para se manterem na nossa freguesia. ------ O Senhor José Campelo solicitou informação acerca dos cursos
ministrados nas instalações da Junta de Freguesia, pois gostaria de saber
quais as vantagens que a autarquia obtém. ------------------------------------------ Finda a ordem de trabalhos passou-se a palavra ao público, tendo Dora
Ramos, alertado para o referendo do dia vinte e cinco de Janeiro de dois mil
e nove. Propôs que, sendo uma freguesia que alberga um número significativo

de jovens universitários, se organizassem e realizassem debates no sentido
de esclarecer qual o objectivo do referendo. -------------------------------------- De seguida, o senhor Nuno Ribeiro alertou para a questão da
pontualidade. -------------------------------------------------------------------------A Dona Graça Reis felicitou a Junta de Freguesia pela rotunda
construída na nossa freguesia mas alertou para o facto da mesma não se
encontrar iluminada. Ainda alertou para a dimensão do passeio na curva do
“Sr. Reis”. Alertou também para a necessidade de fazer obras na estrada
que não tem as melhores condições para peões. Solicitou também a
reparação da Rua do Padrão. -------------------------------------------------------- Fernando Martins esclareceu a interveniente, proferindo que quando
se fez a projecção da rotunda foi também feita a previsão de iluminação.
Ainda informou, que a obra da Rua do Padrão está projectada, mas neste
momento espera-se o financiamento do QREN. ------------------------------------ O Senhor João Pereira questionou acerca do alargamento e
saneamento da Rua da Carvalhosa. Proferiu que Alvarães desenvolveu pouco
e que é uma freguesia de bastantes analfabetos. ---------------------------------- O senhor Presidente da Assembleia manifestou o seu desagrado em
relação à questão de denegrir a nossa freguesia. ---------------------------------- Fernando Martins informou o senhor João Pereira que tem consciência
da situação e que o problema não está esquecido. ---------------------------------- O senhor Augusto Peixoto citou algumas obras da Junta de Freguesia:Viaduto do Souto do Monte e respectivo tapete na Rua das Irmãs
Missionárias; Iluminação da Igreja Paroquial e a de S. José; Drenagem de
alguns caminhos; Aterro as lagoas; Alargamento de caminhos - Caminho de
Pepim; Rua do Sião. ------------------------------------------------------------------- O senhor Manuel Gonçalves partilha da opinião do senhor João Pereira.
----- O senhor Paulo Vieira, esclareceu a questão levantada pelo senhor
Augusto Peixoto referente à rua das Irmãs Missionárias e rua do Souto do
Monte. -------------------------------------------------------------------------------- O senhor José Coutinho questionou a lista de obras nos últimos três
anos, pois as que o senhor Augusto proferiu são relativas hà sete anos atrás.
----- E nada mais, havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual
se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Presidente da
Assembleia e pela Secretária que a lavrou: ----------------------------------------- Presidente: José Joaquim Sotto Maior Faria
----- 1ª Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

