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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
26 de Abril de 2016
Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezasseis, 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), Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal),
Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo (Vogal),Maria da Conceição Barbosa
Azevedo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal).----------------------------------------Após análise da ata nº 61, foi a mesma aprovada. ----------------------------------------------------De seguida, entrou-se na Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------1. Apoio Social- Por indicação da Segurança Social, foi deliberado atribuir um subsídio no
valor de 270€ (duzentos e setenta euros) a Natália Maria Durães e Sousa para pagamento da
renda. Esta decisão colheu a abstenção da Vogal Conceição Azevedo. ---------------------------2. Atribuição de subsídios/apoios: Deliberado atribuir os seguintes subsídios a: --------------União dos Sindicatos de Viana do Castelo (Comemorações do 1º de Maio) Provas
desportivas -200€ (duzentos euros). --------------------------------------------------------------------Alaar Missão Abril 2016 (campanha ração para animais) – 120€ (cento e vinte euros). ------Ronda Típica da Meadela- VIII Jornadas de Cultura Popular e Cores de Maio – 1000€ (mil
euros) sendo 750€ destinados às “ Jornadas” a realizar nos dias 6 e 7 de Maio e 250€ para
“Cores de Maio” a levar a efeito no Teatro Sá de Miranda a 28 de maio. ------------------------Apostolado do Mar – Encontro Nacional da Comunidade Piscatória a realizar a 14 e 15 de
Maio – 280€ (duzentos e oitenta euros destinados a custear transporte Viana-Caxinas e
regresso pela AVIC. --------------------------------------------------------------------------------------3. Alteração de proprietário de sepultura- Avalizada a alteração de proprietário da
sepultura nº 66 do quarteirão 02, de Mário de Jesus Gomes da Silva para seu irmão Caros
Alberto Gomes da Silva, conforme declaração registada. -------------------------------------------4. Melhoramento da Rua da Veiga – Analisado e abaixo-assinado dos moradores desta rua
a solicitar intervenção no pavimento. -------------------------------------------------------------------
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5. Concessão de sepulturas – Deliberado conceder os seguintes alvarás: -----------------------a)-Sepultura 09/79 a Amélia da Conceição Martins, residente na Rua da Veiga nº 27 - 1º. ----b)-Sepultura 09/80 a Artur Fernandes Moreira, residente na Rua Couto Paredes nº 156. ------c)- Sepultura 10/01 a Manuela Maria Correia de Barros Magalhães, residente na rua da Fonte
Quente nº 218. ---------------------------------------------------------------------------------------------6. Estagiários de Jardinagem. Por solicitação do Centro de Formação Profissional de Viana
do Castelo, foi deliberado conceder estágio de jardinagem de 27 de Abril a 19 de Maio num
total de 120 horas a: Andreia Patrícia Lima Couteiro e Manuel da Conceição Silva Bessa.
7. Requalificação do quarteirão 04 do Cemitério da Meadela.- Dadas informações sobre a
evolução da preparação dos trabalhos. No próximo dia 2 de Maio pelas 21 horas, será
realizada reunião, onde foram endereçadas convocatórias a todos os proprietários, bem como
o convite ao pároco da Meadela, para proceder-se às informações consideradas convenientes.
8. Votos de Louvor e agradecimento . Deliberado aprovar votos de louvor e agradecimento
aos proprietários que graciosamente cederam terrenos ao domínio público para a
concretização da melhoria das vias da Rua Couto Paredes e Rua da Linha. Vai propor-se que
a Assembleia da Freguesia subscreva estes louvores. ------------------------------------------------9. Diversos.-------------------------------------------------------------------------------------------------a) Casas de Banho na Cidade- De novo foi reconhecida a falta de sanitários na cidade e a falta
de indicação da localização dos poucos que existem. A Vogal Conceição Azevedo também
propõe que se solicite ao Município a instalação de wc amovíveis no parque do Gil Eanes,
Jardim D. Fernando, junto da Estação de Caminhos-de-ferro e Campo da Sra. da Agonia. ----b) Dia Mundial da Criança (Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola Básica de
Monserrate) - Foi recebido oficio a solicitar reunião para analisar-se o acostumado apoio. ---c) Recebido do Agrupamento das Escolas de Santa Maria Maior, agradecimento pelo
contributo e pelo sucesso da semana maior.-----------------------------------------------------------Depois de lida a presente ata, 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. ------------------------------------------------------------------------
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O Presidente
___________________________________________________________________________
(José António Gonçalves Ramos)

O Secretário
___________________________________________________________________________
(António José Rodrigues Soares Basto)

O Tesoureiro
___________________________________________________________________________
(Amadeu Morais Bizarro)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Carlos Manuel Alves Tavares)

O Vogal
____________________________________________________________________
(Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo)

O Vogal
____________________________________________________________________
(Maria da Conceição Barbosa Azevedo)

O Vogal
___________________________________________________________________________
(Rui Manuel Pimenta Sal)

