ACTA Nº 14
------Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e quatro, 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
todos os seus elementos à excepção do senhor Fernando António Alves da Costa Faria.------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia. --------------------A sessão tinha como ordem de trabalhos a seguinte: ------------------------------------------1 – Informações; ------------------------------------------------------------------------------------2 – Zona envolvente à Azenha da Almerinda; --------------------------------------------------3 – Regularização das situações relacionadas com o artigo 847; ----------------------------4 – Relatório da Actividade da Junta de freguesia. --------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, tendo solicitado a leitura da
acta anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------Finda esta, foi posta a votação tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------- De seguida, foi dada a palavra aos membros da Assembleia, tendo o senhor Marcial
Passos protestado a imagem da Igreja Paroquial no panfleto de apelo ao voto para o
Parlamento Europeu. -------------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Martins informou que foram seleccionadas vinte e quatro
freguesias a nível nacional e que a entidade responsável pela concretização do panfleto
é a Entidade Cidadão pela Europa. ---------------------------------------------------------------------Fernanda Faria pensa que o que estará mal situada será a fotografia de Fernando
Martins e não a da igreja, pois é o que representa a nossa freguesia. -----------------------------O senhor Manuel Faria diz que nunca viu misturar religião com política. -----------------O senhor Aparício Rolo, questionou acerca dos custos que a Junta tem com os
arranjos florais nos cruzamentos da nossa freguesia; acerca da falta de limpeza no
cemitério e dos rasgos no muro do mesmo local. ----------------------------------------------------O senhor Fernando Martins informou o senhor Aparício Rolo, que esta junta tem
aderido aos programas POC (programa ocupacional) e que na nossa freguesia se
encontravam catorze Alvaranenses com rendimento mínimo garantido para realizarem o
curso de jardinagem, mas só três é que o fizeram. Ainda informou que esta Junta tem
mais gente a trabalhar, ao contrário do que acontecia no mandato anterior, e que são
contra o uso de herbicidas e pesticidas, mas que os utilizam só em locais onde existe
paralelo, como por exemplo, fora do Cemitério Paroquial. Diz que a freguesia tem sido
bastante limpa, mas que se os moradores limpassem em frente à sua porta seria bem
mais fácil. --------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às flores, pensa que a freguesia fica mais embelezada e que estas
são compradas a metade do preço e sempre no mesmo local. --------------------------------------As despesas mensais com as flores oscilam entre os 250 e os 350 euros. ------------------No que respeita aos rasgos do cemitério, o senhor Fernando Martins diz que
aguarda autorização da Câmara Municipal para efectuar a ligação à rede pública. -------------O senhor Aparício Rolo questionou acerca dos montantes gastos anualmente, pois
o senhor Presidente da Junta havia dito anteriormente que se gastavam 1500 euros por
mês e agora gasta aproximadamente o dobro anualmente, tendo a Junta adquirido mais
funcionários e os caminhos não se encontram tão limpos. ------------------------------------------O senhor Marcial Passos, alertou para o facto de algumas freguesias terem
colocadas placas de paragem da Biblioteca Itinerante. ----------------------------------------------O senhor Presidente da Junta informou que as placas já se encontram na posse da
Junta de Freguesia, mas falta chegar a um consenso com a Biblioteca, pois alega que os
locais de paragem não são os mais apropriados, sendo estes locais perigosos. -------------

------O senhor Presidente da Assembleia, passou ao ponto um da Ordem de Trabalhos,
tendo o senhor Presidente da Junta informado os restantes membros que haviam
chegado os Estatutos para a criação da Associação Inter – freguesias. Ainda informou,
que contactou as freguesias vizinhas de Vila de Punhe, Vila Fria e Mazarefes. -----------------O senhor Marcial é da opinião que aos protocolos da ANAFRE (Associação
Nacional de Freguesia) só aderem as Juntas que entenderem. --------------------------------------O senhor Fernando Martins referiu que gostaria que a Assembleia de Freguesia
tivesse uma posição favorável acerca do posto de correios na freguesia. Também
aproveitou para comunicar a informação que saiu no Diário da República no dia
07/04/2004, acerca da Extensão de Saúde de Alvarães. ---------------------------------------------Relativamente à ligação do IC1 a Barroselas, o senhor Marcial Passos diz que os
Alvaranenses vão perder qualidade de vida, pois diariamente atravessarão a nossa
Freguesia mais de trezentos camiões. ------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Martins, informou a Assembleia, que através de um advogado
a Casa Paula solicitou à Junta de Freguesia para legalizar o terreno que haviam
comprado junto do campo de futebol e desejam saber se o terreno é baldio ou não. -----------O senhor Presidente da Assembleia é de opinião que quem terá de resolver o
problema será a Junta actual, mas a Junta cessante, uma vez que foi vendido durante o
seu mandato, poderá ajudar no que puder. ------------------------------------------------------------ De seguida passou-se ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o senhor
Presidente da Junta informado que a Câmara ficou encarregada da relva para plantar na
zona envolvente à Azenha. Quanto ao sistema de rega será puxado pela água do rio. ---------O senhor Presidente da Junta propôs que se cedesse ao Agrupamento 374 de S.
Miguel – Alvarães a exploração da zona envolvente. Ainda informou que é contra a
vedação e é de opinião que se devia fazer um mini parque de campismo. -----------------------O senhor Aparício diz que primeiro se deve regularizar o terreno, fazer as obras
necessárias e só depois pensar na cedência do terreno. ---------------------------------------------Passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o senhor Fernando
Martins proferido que a Junta solicitou ajuda de um topógrafo. Diz que tem que ser feita
a desanexação dos terrenos envolventes. ----------------------------------------------------------------Ainda mostrou interesse em criar nesse espaço uma escola profissional. -------------------O senhor Presidente da Assembleia é de opinião que a regularização é prioridade
desta Junta, pois é um espaço bastante grande e que tem capacidade para desenvolver
vários projectos. ------------------------------------------------------------------------------------------A regularização é de 220.000 m, o equivalente a 84(oitenta e quatro) habitações. --------O senhor Presidente da Assembleia propôs o levantamento topográfico do artigo
número 847 para regularizar aquele espaço. Esta proposta foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, passou-se ao último ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o senhor
Armando Faria feito uma exposição sucinta relativamente ao relatório da Actividade da
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- Finda esta exposição deu-se palavra ao público, tendo o senhor Alberto Lário
questionado acerca da cedência do terreno para os escuteiros e diz ter ficado contente
com a mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Miguel questionou acerca dos interessados em legalizar as casas do artigo
847. É de opinião que se deve criar uma comissão de moradores. ---------------------------------O senhor José Coutinho diz que o interesse é mais dos proprietários do que da
Junta. É de opinião que se deve fazer uma parceria entre um advogado e os moradores. ------Ainda felicitou a Junta pelo bom trabalho na Azenha da D. Almerinda, pelas obras
na casa do Sr. Manuel e diz que as Assembleias se estão a tornar maçudas.----------------

------O senhor José Silva diz que se deve fazer um comunicado a convocar todos os
moradores. É de opinião que as Assembleias deveriam ser mais participadas. -------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual se lavrou a
presente acta que depois de lida em voz alta vai ser aprovada e assinada pelo Presidente
da Assembleia e pela Secretária que a lavrou. --------------------------------------------------------Presidente: José Joaquim Sottomaior Faria
------Secretária: Sandra Manuela Martins Faria Gomes

