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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014
----Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano dois mil e catorze, reuniu na sede, sita na Rua Conde
Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas, o executivo da União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa
Maria Maior e Monserrate) e Meadela, tendo presidido José António Gonçalves Ramos (Presidente),
António José Rodrigues Soares Basto (Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Maria Rosa
Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal), Maria da Conceição Barbosa Azevedo (Vogal) e Rui
Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).O Vogal Carlos Manuel Alves Tavares, justificou a sua ausência por
razões de ordem pessoal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Como previamente acordado, esteve no início da reunião a firma XM Informática que no âmbito de estágio
profissional de Maria Baúto Santos, apresentou projecto para implementação de manutenção de soluções
na área das tecnologias de informação com destaque na gestão de cemitérios online. Tendo em linha de
conta que a União das Freguesias já possui este software, vai este processo, ser arquivado em pasta
própria, para eventualmente, caso seja necessário, ser avalizado.--------------------------------------------------------1. Acção Social /Deliberados os seguintes subsídios:-----------------------------------------------------------------------a) a Jorge Manuel Costa das Silva: 20,30€ (vinte euros e trinta cêntimos), destinados ao pagamento de
gás.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) a Emília Neiva Gonçalves: 44,94€ (quarenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), destinado
ao pagamento de electricidade e gás.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios:-----------------------------------------------------------------------------------------------a) à Casa dos Rapazes: Deliberado atribuir subsídio de 200 € (duzentos euros), destinado a apoiar a
Quadra Natalícia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) à Confraria de Santa Luzia: Deliberado atribuir um subsídio de 100€ (cem euros) destinado a
colaborar com a campanha de angariação de fundos. --------------------------------------------------------------------------c) à VRL Viana Remadores do Lima: Deliberado atribuir subsídio de 150€ (cento e cinquenta euros),
destinada aquisição de troféu para a 2ª Edição Troféu VRL.-------------------------------------------------------------------d) Livro de Poesia de Fernando Castro e Sousa “ A Sedução do Pólen”: Deliberado adquirir 30 livros
pelo valor unitário de 8€ (oito euros) a que corresponderá o valor total de 240€ (duzentos e quarenta
euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Lembrança de Natal aos Filhos dos Trabalhadores: Deliberado por unanimidade atribuir a verba de
75€ (setenta e cinco euros) a cada filho dos trabalhadores até aos 12 anos inclusive. ---------------------------------4. Adoração dos Reis Magos: Continuam a ser feitas diligencias para que tudo decorra da melhor forma.
Apresentado o cartaz/programa, que vai seguir para distribuição.-----------------------------------------------------------5. Boas Festas: Posta em prática a sugestão de membro da Assembleia de Freguesia, sendo para o
efeito elaborado cartaz específico, e colocado em diversos locais.-----------------------------------------------------------6. Estatuto de Utilidade Publica (G.D. Meadela): Após alterações sugeridas e aprovação na recente
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Assembleia de Freguesia, vai ser emitido o parecer favorável. --------------------------------------------------------7. ----7. Estatuto de Utilidade Pública (Atletismo Olímpico Vianense): Após aprovação na recente Assembleia
de Freguesia, vai ser emitido parecer favorável.----------------------------------------------------------------------------8. III Trail de Santa Luzia: Vai ser concedido apoio logístico com destaque especial na cedência da
carrinha para apoio desta prova. ----------------------------------------------------------------------------------------------9. Cedência de espaço para ensino de instrumentos musicais (Ronda Típica da Meadela): Deliberado
aceder ao pedido de cedência de espaço nas instalações da União das Freguesias na Meadela, para o
ensino de instrumentos de corda. Esta decisão foi tomada no pressuposto de que o ensino será ministrado
no horário de expediente e desde que não perturbe o bom funcionamento dos serviços.----------------------------10. Instalações de funcionamento do Grupo Desportivo da Meadela: Na sequência do exposto pela
Direcção desta colectividade na reunião do dia 9 de Dezembro, foi este assunto abordado, tendo sido
concluído da necessidade de ser feito um levantamento e respectivo orçamento, para posteriormente se
decidir o que melhor convier. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Prendão Solidário e Cabazes Delta: Tomado conhecimento da relação das pessoas da União das
Freguesias, a quem vai ser distribuído no dia 23 os cabazes e os brinquedos angariados numa iniciativa da
Camara Municipal em parceria com a Viana Welcome Center.----------------------------------------------------------12. Cedência de terreno ao domínio público na Meadela: Para que conste e em conformidade com a
declaração apresentada nesta Autarquia (apensa à presente acta), do Senhor Sérgio Juraci Serra Marinho,
no exercício das suas funções de Presidente da Junta de Freguesia da Meadela, no mandato de 1985 a
1989, confirma que a Senhora Arminda Augusta Gonçalves da Cruz, nesta data já falecida, cedeu ao
domínio público 265 m2, da parcela de terreno do antigo artigo rustico nº 1317 da Freguesia da Meadela,
da qual foi passada uma declaração autenticada a José Manuel Ramos Soares e Sousa e Rosa Maria Ramos
Soares e Sousa-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Cabaz Solidário “Quercia”: Tomado conhecimento da relação dos cabazes a atribuir na União das
Freguesias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.-Convites:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) 16.12.14: Festa Natal Escola Básica Portuzelo - Meadela. -------------------------------------------------------------b) 16.12.14: Festa de Natal Estabelecimento Prisional, com lembrança e agradecimento donativo atribuído.
c) 19.12.14: Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela – Peça de Teatro “Linda Meadela”.-----------------d) 20.12.14: Grupo Folclórico das Lavradeiras da Meadela – Jantar encerramento 80º aniversário.------------e) 24.12.14: Associação Moradores da Cova -Inauguração relvado sintético.-----------------------------------------f) 02.01.15: Grupo Desportivo da Meadela – Apresentação Grupo das Janeiras.-----------------------------------------15. Diversos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Congregação de Nossa Senhora da Caridade, agradecimento pela colaboração.---------------------------------b) GAF (Gabinete Atendimento à família), agradecimento pela colaboração.-----------------------------------------c) Camara Municipal, noticia sobre Regionalização-------------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente acta, composta por três folhas, devidamente numeradas e
rubricadas, a União de Freguesias, deliberou aprová-la e vai por isso ser assinada por quem presidiu, e por
mim, António José Rodrigues Soares Basto e pelos presentes que o pretendam fazer.------------------------------
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