ACTA Nº 12
------Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e três, pelas vinte horas e
trinta minutos, 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 todos os seus membros à excepção de Belmira Fernandes Pereira. -------------------Estiveram também presentes todos os membros da Junta de Freguesia. ---------------------A sessão tinha com Ordem de Trabalhos a seguinte: ------------------------------------------1 – Informações. ------------------------------------------------------------------------------------2 – Plano e orçamento para 2004. ----------------------------------------------------------------3 – Taxas. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia deu início à sessão, saudando todos os
presentes e tendo passado de imediato à leitura da acta, a qual foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto número um da Ordem de Trabalhos o senhor Presidente da
Junta informou que na parte superior dos jazigos penetra água e que as pessoas lesadas
têm manifestado o seu descontentamento junto dos membros autárquicos. ----------------------Assim, questionou os membros da oposição acerca da responsabilidade dos
jazigos. O senhor Aparício diz que já havia informado o senhor Presidente da Junta que
as caleiras se encontravam danificadas e entupidas. Ainda informou que a
responsabilidade é da Junta de Freguesia e que todos os jazigos foram vendidos com
alvará e recibo, mas que o construtor também poderá assumir a responsabilidade. -------------Os restantes membros da oposição são de opinião que primeiro deve saber-se qual
o problema e depois resolver a situação. --------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta, informou que as pessoas que recebem o rendimento
mínimo, estão a frequentar cursos de jardinagem. Dos doze Alvaranenses, encontram-se
três a desenvolver este projecto. A intenção é incentivar e motivar as pessoas a
trabalhar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Martins diz que a Junta tem a despesa de cento e quinze Euros
mensais por cada pessoa, tendo o senhor Marcial afirmado que é bastante despesa. -----------O senhor Fernando Martins diz que a Junta só suporta o subsídio de refeição e
seguro, tendo o senhor Marcial questionado acerca de ser um bom ou mau
empreendimento. -----------------------------------------------------------------------------------------Esta formação tem a duração de duzentas e cinquenta horas e termina a trinta e um
de Dezembro de dois mil e três. No final do curso os formandos virão para a nossa
freguesia zelar pela limpeza da via pública e dos jardins. ------------------------------------------A participação da Junta de Freguesia neste curso, passa pela cedência da carrinha
para transporte dos formados. --------------------------------------------------------------------------O senhor Marcial questionou acerca do Núcleo Museológico, pois no plano de
Actividades de dois mil e dois constava este projecto e neste momento foi retirado. -----------O senhor Presidente da Junta, respondeu que tentou obter informação junto da
Comissão e Coordenação da Região Norte, e que esta o informou que não pode ser feito
um projecto que enquadre só o Museu Museológico, mas um que abranja outras
actividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Faria diz que a empresa “Jerónimo Pereira Campos, Filhos,
SA”, está disposta a fazer uma parceria com a Junta para criação do Núcleo
Museológico. ----------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Fernando Martins, propôs que uma das casas do bairro social fosse
transformada num núcleo da APPACDM. ------------------------------------------------------------De seguida, passou-se ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos. ---------------------

------O senhor Presidente da Assembleia propôs que a tesoureira da Junta fizesse uma
exposição sucinta do Plano Anual de Investimento. -------------------------------------------------O senhor Marcial, questionou acerca da prioridade dos caminhos, tendo o senhor
Presidente da Junta informado que o primeiro será o do Padrão, depois Rua de Fôjos e
depois Travessa do Viso. --------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia colocou a votação em bloco do Plano de
Actividades para o ano de dois mil e quatro. ---------------------------------------------------------Este documento foi aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------Relativamente ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor Marcial diz que
a taxa aplicada ao Atestado de Agregado Familiar não faz sentido. -------------------------------Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia propôs a votação da aplicação
das taxas, sendo estas aprovadas com quatro votos a favor e quatro contra dos elementos
da oposição. -----------------------------------------------------------------------------------------------De imediato, deu-se oportunidade ao público, tendo o senhor José Silva alertado
que a Rua da Feira se encontra bastante danificada e que a responsabilidade é da Junta
de Freguesia. Ainda informou que a junta cessante não deixou projectos, apenas dívidas
e que neste momento só exigem que a junta actual desenvolva todos os projectos de
uma só vez. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor José Coutinho, felicitou o público por estar presente, mas que deviam ter
assistido às Assembleias anteriores, quando a junta actual constituía a oposição. --------------O senhor Alberto Lário, diz que os jovens que praticam desporto foram capazes de
ganhar mais de cem provas, tendo solicitado a demissão do senhor Armando Faria. -----------O senhor Armando Faria informou o senhor Alberto Lário que jamais esteve contra
a Escola Alzira Lário. Desde o início deu todo o apoio que achava possível, mas não
deixou de lamentar aberta e claramente a estratégia utilizada pelo senhor Alberto Lário
para forçar posições favoráveis aos seus interesses. -------------------------------------------------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

