ACTA NÚMERO SETENTA E DOIS
Aos dezanove dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas dezanove
horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alvoco das Várzeas, estando
presentes o Presidente, José Nunes de Andrade, a Primeira Secretária, Cátia
Sofia da Cruz Alves, o Segundo Secretário, Luís Antero Neves Gonçalves e os
Vogais José Mário Andrade Nunes, Rui Manuel Guilherme Mendes, Rosa
Adriana Mendes Jesus e José Carlos Bailão Mendes. --------------------------------------------------------------------------------------------Teve início a Assembleia de Freguesia com a leitura da acta da Assembleia de
vinte e seis de Setembro de dois mil e nove que, posta à apreciação, discussão
e votação, foi aprovada por maioria, apenas com uma abstenção do vogal José
Carlos Bailão Mendes que informou que a sua tomada de posição se deve ao
facto de não ter estado presente à mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à leitura da acta da Assembleia de trinta e um de Outubro de dois
mil e nove, que posta à apreciação, discussão e votação, foi aprovada por
maioria, com um voto contra da vogal Rosa Adriana Mendes Jesus, que
justificou a sua tomada de posição pelo facto da Mesa da Assembleia não ter
junto o documento por si lido na referida Assembleia, discordando da tomada
de posição da Mesa. --------------------------Seguidamente foi dada a palavra aos vogais: ------------------------------------------------------- Luís Antero, que iniciou a sua intervenção com uma saudação aos membros
do Executivo da Junta, da Assembleia de Freguesia e aos Alvocenses
presentes, mostrando a sua estranheza pelo facto de ter sido dado início a
algumas Assembleias de Freguesia no mandato cessante, sem a prévia leitura
das respectivas actas, algumas das quais se encontram rasuradas e com
palavras riscadas e não se acharem devidamente ressalvadas no seu final,
tendo uma delas anotação a esferográfica à margem, com os seguintes
dizeres: ”substituir a primeira página”, terminando por apelar à Mesa para que
no presente mandato não se cometam os mesmos erros e ilegalidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Rosa Adriana, que chamou à atenção para edifícios sitos na Rua da Fraga,
muito degradados que podem eventualmente ruir, pedindo para ser esclarecida
do horário de abertura e fecho das casas de banho, se o Senhor Acácio
Mendes continuava a proceder à limpeza dos cemitérios e quem suportava os
custos do novo funcionário da Junta, alertando ainda para a necessidade da
limpeza da Fonte das Barrocas, questões a que o Executivo respondeu,
informando que iria tomar as previdências necessárias quanto aos edifícios, as
casas de banho estarão abertas às quintas-feiras e fins-de-semana, a limpeza
dos cemitérios continuará entregue ao Senhor Acácio Mendes e a limpeza da
Fonte das Barrocas deve-se à falta de um funcionário para tal tarefa, que
quando se encontrar ao serviço da Junta a esta caberá apenas o pagamento
do subsídio de alimentação. --------------------------------------------------------------------- José Andrade, que cedeu momentaneamente a presidência da Mesa à
primeira Secretária Cátia Sofia, leu a sua intervenção, criticando as acusações
feitas pela vogal Rosa Adriana aos elementos que constituíam a Lista do
Partido Socialista às Eleições Autárquicas de Outubro passado, desafiando-a a

proceder como ele, ajudar as pessoas mais carenciadas de Alvoco, ao que
Rosa Adriana respondeu dizendo que não aceitava o desafio e os comentários
feitos em relação à sua pessoa, tendo de imediato reassumido a presidência da
Mesa, para questionar o Senhor Presidente da Junta a fazer o ponto da
situação em que se encontra o Rua do Medorno, água nos fontanários e a sala
para instalação da biblioteca, constantes do programa eleitoral e a colocação
de rails de protecção na estrada nacional numero cento e trinta, no lugar
denominado por Pedreiros, tendo este informado que e Rua do Medorno e as
águas nos fontanários lhe havia sido garantido o seu início nos prazos
acordados, pelo Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia na Câmara
Municipal, por se tratar de obras dos primeiros cem dias; quanto à sala para
futura instalação da biblioteca falou com a Senhora Vereadora do Pelouro da
Cultura da Câmara Municipal, que se mostrou receptiva na sua cedência;
quanto à colocação dos rails de protecção anunciados pelo Senhor Presidente
da Junta cessante, foram feitas diligências quer na correspondência expedida
pela Junta de Freguesia, quer junto do MTT, antiga Junta Autónoma de
Estradas, não se constatando qualquer troca de correspondência, pelo que se
torna necessário reiniciar todo o processo, ao que Rosa Adriana acrescentou a
título de esclarecimento que o executivo cessante entrou em contacto com um
Senhor Engenheiro, cujo nome desconhece, que garantiu que em Maio de dois
mil e nove seriam colocados. ------------- Rui Mendes, questionou o ponto da situação da ETAR, tendo o Senhor
Presidente da Junta esclarecido ter sensibilizado o Senhor Presidente da
Câmara para a premente necessidade da sua execução e a remota
possibilidade do seu deslocamento para poente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Carlos Bailão perguntou se haveria reforço na captação da rede da internet,
ao que a Secretária Rosa Marques informou que a Câmara já pediu a
localização da antena da recepção, para serem estudadas alternativas na sua
localização. -----------------------------Passando aos pontos da ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------Ponto I – O Senhor Presidente da Junta informou que o primeiro mês do
mandato do seu executivo serviu para tomar conhecimento dos procedimentos
normais de funcionamento da Junta, para encetar reuniões com o executivo da
Câmara Municipal para estudo e viabilidade dos objectivos e propostas
apresentadas na campanha eleitoral e para formalizar estratégias e
procedimentos de trabalho, aproveitando para informar a limpeza levada a
cabo no recreio da Escola Primária, agradecendo àqueles que voluntariamente
a levaram a cabo, adjudicação de caixilharias na Escola Primária à firma Alvo
Caixilho, Ldª., no valor de cinco mil cento e quarenta e três euros, com IVA
incluído, participação na Festa de Natal do CERCAV e atribuição de um
donativo no valor de cem euros, atribuição de um donativo de cem euros ao
Grupo Desportivo de Alvoco das Várzeas, abertura das candidaturas na ajuda
social, compra de medicamentos e bens alimentares a pessoas carenciadas,
constituição de um site oficial da Junta de Freguesia, com o seguinte
endereço www.jfalvocodasvarzeas.com, protocolo assinado entre a Junta de
Freguesia e o CERCAV, como incentivo à natalidade e manutenção da creche,
com a comparticipação da Junta em cinquenta por cento na mensalidade da
creche aos novos bebés inscritos naquela instituição durante seis meses,

sendo os restantes cinquenta por cento suportados pelo CERCAV, expediente
geral como limpeza das ruas, desvio das águas pluviais, iluminação da árvore
de natal junto à Escola Primária colocação e iluminação de um presépio no
Parque de Lazer da Sobreira, emissão de atestados e certidões, sendo a
situação financeira da junta até quinze de Dezembro de dois mil e nove
traduzida no saldo de nove mil cento e treze euros e sessenta e cinco
cêntimos, informando ainda que no dia vinte e seis de Dezembro de dois mil e
nove, pelas vinte e uma horas, seria exibido no salão do antigo Centro de
Recreio e Convívio o filme “Aquele Querido Mês de Agosto”, no âmbito do
programa cultural da Junta de Freguesia. -----------------------------------------Seguidamente foi dada a palavra a: ------------------------------------------------------------------- Rosa Adriana que perguntou se já havia alguém inscrito para ajuda social, ao
que a secretária Rosa Marques informou que já havia uma pessoa e que iria
ser criado um regulamento para ser discutido e votado em Assembleia de
Freguesia, informando ainda que toda a informação futura será entregue via email ou junta à convocatória. --Luís Antero que felicitou o executivo pela programação cultural,
nomeadamente no que toca ao cinema e teatro de novo aos Alvocenses,
informando que é o responsável pelo site, apelando à colaboração de todos
com as suas sugestões. -------------------------Ponto II – REGIMENTO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA para o quadriénio
dois mil e nove a dois mil e treze - posto à apreciação, discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto III – GRANDES OPÇÕES DO PLANO para o quadriénio dois mil e nove
a dois mil e treze, posto à apreciação, discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. ----------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA para o ano de dois mil e dez,
posto à apreciação, discussão e votação foi aprovado por unanimidade. ----------------------------Ponto IV – INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA JUNTA DE
FREGUESIA, posto à apreciação, discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. ------------------Terminado o período da Ordem do Dia foi dada a palavra ao público presente,
para o que se inscreveram e usaram da palavra: ----------------------------------------------------------- António Gouveia Gonçalves, fez um reparo ao consumo de luz na sala onde
decorrem as Assembleias de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- António Andrade Fontes, agradeceu o gesto, que pela primeira vez o
Executivo da Junta de Freguesia teve para a Instituição CERCAV, realçando a
assinatura do referido protocolo, desejando um bom trabalho, a levar a cabo de
forma humilde e construtiva, por todos os elementos que constituem o
Executivo e a Assembleia de Freguesia. ------- José Dias, solicitou a construção de um muro de suporte e o corte de um
carvalho na Travessa do Braçal, ao que o Senhor Presidente da Junta
respondeu que iria fazer uma apreciação do assunto exposto e se julgar
necessário e pertinente, tomar as medidas julgadas necessárias. --------------------------------------------------------------------------------------

- José Manuel Ferreira Santos, felicitou os novos membros do Executivo e da
Assembleia de Freguesia, desejando um bom trabalho, realçando
positivamente o trabalho levado a cabo pelo Executivo da Junta de Freguesia
cessante. ---------------------- Paulo Gouveia Pais, felicitou os membros do novo Executivo e de Assembleia
de Freguesia, desejando-lhes um Feliz Natal. ----------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu a Assembleia por
encerrada às vinte e uma horas, desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo para todos os membros do Executivo e da Assembleia de Freguesia,
tornando-o extensivo a todos os Alvocenses.---------------------------------------------------------------------------------------------------

