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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 26 DE MAIO DE 2014
Aos vinte e seis dias do mês de Maio 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), Carlos Manuel Alves Tavares (Vogal), Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida
Figueiredo (Vogal) e Rui Manuel Pimenta Salgueiro (Vogal). A vogal Maria da Conceição Barbosa
Azevedo justificou a sua ausência.----------------------------------------------------------------------------------------A ordem de trabalhos foi a seguinte:--------------------------------------------------------------------------------1. Eleições Europeias: Tomado conhecimento de como decorreu o acto eleitoral na União de
Freguesias. Registe-se a não existência de qualquer anormalidade. --------------------------------------------2. Atribuição de subsídios: Deliberada a atribuição dos seguintes subsídios:-----------------------------ao Sport Clube Vianense: Apoio nos festejos de S. João no dia 23 de Junho - 1.000€ (mil
euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à Associação Teatro à Sexta: Apoio 2ª mostra de Teatro Amador, de 2 a 5 de Julho - 200€
(duzentos euros);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------à Unicef: Apoio anual -75€ (Setenta e cinco euros);------------------------------------------------------------ao Moto Clube Foz do Lima: Concentração Motard 30, 31de Maio e 1 de Junho - 200€
(duzentos euros);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- às Comemorações 25 de Abril: Aquisição Serigrafia - 50€ (cinquenta euros); -------------------------3. Accão social: Deliberados os seguintes apoios:----------------------------------------------------------------a Ana Maria Dias de Assis Coxixo: 43,82€ (quarenta e três euros e oitenta e dois euros),
23,08 € p/ factura electricidade e 20,74 € factura de água.-----------------------------------------------------4. Medida 4: Tomado conhecimento da aprovação da Câmara Municipal, de subsídio no
âmbito da medida 4, no valor de 7.371,39 € (sete mil trezentos e setenta e um euros e trinta e
nove cêntimos), destinado a apoiar obras de beneficiação da habitação da Sra. Rosa Costa
Pereira, moradora na Viela de S. Domingos, nº 80 (Monserrate). -------------------------------------------5. Convites/Reuniões agendadas:-------------------------------------------------------------------------------------Geometria do Amor: Apresentação de livro de António Carlos Santos, dia 7 de Junho às 21horas
no Salão Paroquial da Meadela;---------------------------------------------------------------------------------------A Muitas Mãos: Apresentação do Livro de Ângela Cerqueira e Paula Rolo, no dia 10 de Junho às
17 horas no Centro de Remo (Deliberado adquirir 10 livros pelo custo unitário de dez euros).----Inauguração Monumento Rotário e entrega de prémios mérito escolar: dia 14 de Junho às 11
horas na sede da Caixa de Credito Agrícola. --------------------------------------------------------------------Comissão Social de Freguesia: dia 4 de Junho às 14 horas (a última realizou-se no dia 13 de
Maio).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Diversos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----a) Fontenário da Senhora da Agonia: por solicitação da União das Freguesias, foi reposta em
tempos a torneira deste fontenário. Porque continuou a haver abusos na utilização foi de novo
neutralizada. De novo foi feito pedido e nessa consequência, os SMSBVC repuseram o
abastecimento, disponibilizando apenas caudal mínimo que impeça utilização abusiva (rega e
lavagens).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Fontenário lateral à ACISF (Senhora da Agonia): Vai procurar-se, em parceria com os
SMSBVC e os cantoneiros de Monserrate, proceder-se a uma limpeza.----------------------------------------c) Novos delegados sindicais: Tomado conhecimento da eleição de novos delegados sindicais,
sendo: Efectivo - Manuel Passos Ferreira Gomes; Suplente - Rosa Maria Araújo Lopes Gonçalves------d) Limpeza nos caminhos de acesso a Santa Luzia: Face à solicitação do reitor do Santuário
de Sagrado Coração de Jesus, estão a ser tomadas medidas para a limpeza dos caminhos do
Camarido e Peneireiro. A situação do caminho dos “Abraços”, próximo da Rua dos Sobreiros, por
este ter sido “barrado” com rail não permite com facilidade ter acesso à estrada, vão ser feitas
diligências para o encontrar solução. A limpeza deste, também não é fácil com os meios
humanos que dispomos, vai ser solicitado apoios, e se estes não se concretizarem, recorrer aos
serviços de empresa especializada.---------------------------------------------------------------------------------------e) Quadro eléctrico na sede do Grupo das Lavradeiras Meadela: Aproveitando a mão-de-obra,
do serviço comunitário de Manuel Jorge Araújo Trindade, foi substituído o quadro eléctrico,
despendendo-se 107,11 € (cento e sete euros e onze cêntimos) em material.------------------------------f) Criação de local de trabalho na sala de reunião de Santa Maria Maior: Para um melhor
funcionamento dos serviços, vai ser efectuada remodelação na sala de forma a criar um local
de trabalho mais recatado.-------------------------------------------------------------------------------------------------g) Obras de requalificação da Escola Frei Bartolomeu dos Mártires: Tomado conhecimento da
pergunta do PCP sobre as obras e a resposta do Gabinete do Ministério da Educação e Ciência.----h) Jantar comemorativo do aniversário do Grupo Desportivo da Meadela: Presente o troféu
oferecido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Bancos no passeio do Campo da Agonia: Dado conhecimento da insistência da instalação
de bancos junto do Município (Arq.º Luís Nobre).--------------------------------------------------------------------j) Dia Mundial da Criança: Tomado conhecimento dos apoios prestados à Paroquia Senhora
de Fátima, Associação de Pais de Monserrate e Escoa Pedro Barbosa.----------------------------------------7. XXIII Jornadas de Arte Popular: Dado a conhecer programa e as respectivas diligências em
marcha para a sua concretização.----------------------------------------------------------------------------------------8. OTLS de Verão: Dado conhecimento da abertura de inscrições e das respectivas diligências
para a sua concretização.---------------------------------------------------------------------------------------------------9. Utilização das praias (Norte, Coral e praias fluviais de Argoçosa e Portuzelo):
Estão em marcha algumas medidas para que, no mais curto espaço de tempo, sejam
melhoradas condições. Estão referenciadas algumas situações que deverão ser corrigidas no
imediato e que já foram transmitidas ao Município. ----------------------------------------------------------------10. Protocolo de colaboração Luís Miguel Cadilha Filgueiras: Deliberado celebrar protocolo de
colaboração com vista ao desenvolvimento do filme musical “ Garranos, Homens e Lobos”.---------
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----11. Zona de Intervenção Florestal de Santa Luzia: O Vogal Carlos Tavares, deu uma
panorâmica de como decorreu a Assembleia Geral da Associação Florestal do Lima, realizada no
dia 23 de Maio, em Freixieiro de Soutelo e da qual se salienta: Assembleia não muito
participada; o relatório de progresso dos trabalhos em curso, e o plano de actividades e
orçamento foram aprovados com recomendações de melhorias e os restantes pontos foram
prejudicados pela falta da presença da Direcção.-------------------------------------------------------------------12. Identificação de águas balneares: Na sequência diversas diligências e o encontro e visita
às praias Norte, Coral e Argoçosa, das Técnicas da Região Hidrográfica do Norte, continuam-se
a fazer diligências para a recolha de amostra na Praia do Coral e a clarificação por parte da
Capitania para a necessidade ou não de nadador Salvador na Praia do Coral, bem como de
placas de identificação para o desaconselhar os banhos onde tal não se possam efectuar.-------13. Trabalho comunitário (Manuel Alves Cerqueira): Por despacho do Ministério da Justiça, a
União de Freguesias terá por 70 horas ao seu serviço Manuel Alves Cerqueira, que será
enquadrado na área da Meadela no serviço de limpeza e jardins.------------------------------------------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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada cerca das 23,45 horas -----------------------------------------------------------------O Presidente
O Secretário
__________________________________
O Tesoureiro
__________________________________
O Vogal
__________________________________
O Vogal
________________________________
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O Vogal
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