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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quinze, reuniu na sede, sita na
Rua Conde de Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o Executivo da União
das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, estando
presentes José António Gonçalves Ramos (Presidente), António José Rodrigues Soares Basto
(Secretário), Amadeu Morais Bizarro (Tesoureiro), Maria da Conceição Barbosa Azevedo
(Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). O vogal Carlos Manuel Alves Tavares não
esteve presente por indisposição, e a vogal Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida
Figueiredo por razões de ordem pessoal.---------------------------------------------------------------Após análise da acta nº 53, foi a mesma aprovada por unanimidade. De seguida, entrou-se na
Ordem de Trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------1. Apoio Social
Deliberado atribuir um subsídio de 22,50 € (vinte e dois euros e cinquenta cêntimos) a
António Manuel da Silva para aquisição de uma garrafa de gás.-----------------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios: ----------------a) No acto da cerimónia inaugural da exposição do “Espólio do Pintor Mário Emílio”, a
exemplo de outras entidades, a UFVC manifestou o interesse na aquisição de uma aguarela e
dois crayons pelo valor de 300€ (trezentos euros). ---------------------------------------------------b) Associação Juventude de Viana: 250€ (duzentos e cinquenta euros), para fazer face às
despesas na participação na Taça CERS.---------------------------------------------------------------c) Visita de Grupos de Janeiras: Nas visitas que se aproximam, foi deliberado atribuir os
seguintes subsídios:
•Grupo Desportivo da Meadela: 150€ (cento e cinquenta euros); --------------------------------------------•Sport Clube Vianense: 150€ (cento e cinquenta euros); ------------------------------------------------------•ASCMNH da Abelheira: 150€ (cento e cinquenta euros);----------------------------------------------------•Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate: 150€ (cento e cinquenta euros);------------------------------•Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima: 150€ (cento e cinquenta euros);-------------------•Grupo de Folclore Renascer: 150€ (cento e cinquenta euros);-----------------------------------------------•Paróquia do Senhor do Socorro: 50€ (cinquenta euros); -----------------------------------------------------•Centro Social e Paroquial do Senhor do Socorro: 50€ (cinquenta euros); ---------------------------------•Agrupamento de Escuteiros do Senhor do Socorro: 50€ (cinquenta euros);-------------------------------3. Aquisição de fotocopiadora para o Polo de Monserrate: Após ponderação, foi decidido
não adquirir nos próximos tempos qualquer fotocopiadora.-----------------------------------------4. Aquisição de Máquina de Café para o Polo da Meadela: Após ponderação, foi decidido
não adquirir nos próximos tempos qualquer tipo de máquina.--------------------------------------5. Programação dos Reis Magos: Tudo a desenrolar-se da melhor forma para que decorra
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bem esta tradicional iniciativa em parceria com a APPACDM, a levar a efeito na próxima
quarta-feira, dia 6 de Janeiro.----------------------------------------------------------------------------6. AISCA – Disponibilidade de colaboração: Deliberado atribuir 300€ (trezentos euros) à
AISCA se concretizarem o Projecto do Concerto de Guitarra Clássica “Filho da Mãe” e ainda
dar-lhe todo o apoio logístico que vier a ser considerado necessário.------------------------------7. ATL de Natal . A decorrer até dia 31 de Dezembro com a participação de 17 crianças, em
parceria com o Colégio do Minho.----------------------------------------------------------------------8. Convívio de Natal/Ano Novo: Na sequência do combinado na última Assembleia de
Freguesia, vai realizar-se no dia 16 de Janeiro. Pondera-se a Quinta da Presa para a sua
realização, pelo que vão ser enviados aos membros da Assembleia e Executivo a respectiva
ementa e custo para a inscrição.-------------------------------------------------------------------------9. Diversos:
a) Janeiras do Grupo Desportivo da Meadela: Visita no dia 4 de Janeiro, no Polo da Meadela,
às 21,30 h;--------------------------------------------------------------------------------------------------b) Janeiras do SC Vianense e ASCMNH da Abelheira: Visita no dia 11 de Janeiro, às 21 h;--c) Banco Alimentar (FEAC): Dado o ponto da situação de como decorreu a distribuição de
alimentos;---------------------------------------------------------------------------------------------------d) Escola de Hotelaria e Turismo: Dado o ponto da situação de como decorreu a distribuição
dos 118 Bolos Reis, distribuídos pela Caritas e Conferências Vicentinas da área geográfica da
UFVC; ------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Prendão Solidário: Dado o ponto da situação de como se efectuou a entrega dos
brinquedos;-------------------------------------------------------------------------------------------------f) Reunião da ZIF da Serra de Santa Luzia: Dia 29 de Dezembro, na Sede da Junta de
Carreço, às 17,30 h;---------------------------------------------------------------------------------------g) ACEP: Dado conhecimento da publicação no DR nº 249, alargada aos trabalhadores do
SINTAP.----------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de lida a presente acta, composta por três folhas, devidamente numeradas e
rubricadas, o Executivo da União das Freguesias deliberou aprová-la, indo a mesma ser
assinada por quem presidiu, por mim, António José Rodrigues Soares Basto, que secretariei,
e pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às vinte e três horas e trinta minutos.---------------------------------------

O Presidente
___________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)
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O Secretário
___________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro
___________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Salgueiro)

