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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 8 DE OUTUBRO DE 2018
Aos oito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniu o Executivo da União das Freguesias de Viana
do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, na sede de Santa Maria Maior, sita na Rua Conde de
Aurora, nº 689, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, com a presença de José António Gonçalves Ramos
(Presidente) e os Vogais António José Rodrigues Soares Basto, Amadeu Morais Bizarro, Luís Ramiro Gigante Pinheiro,
Manuel Lima da Cunha Júnior, Maria Rosa Ferreira Pinheiro de Almeida Figueiredo e Vítor Manuel Antunes da Silva.
Após aprovação da acta anterior, foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------1. Atribuição de subsídios: Deliberada por unanimidade a atribuição de subsídio de 200€ (duzentos euros) ao
Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior destinado ao apoio ao dia da alimentação.-----------------------------------2. Deliberações do Município e melhoramentos pendentes: O Presidente do Executivo fez uma ampla explanação
com as principais preocupações por, até à presente data, não ter havido decisões por parte do Município e que,
muito provavelmente, vão originar o não cumprimento do plano de actividades do ano em curso. Neste sentido, foi
deliberado enviar novo ofício ao Vereador do Pelouro da Coesão Territorial, para o sensibilizar para a resolução de
melhoramentos pendentes como: Capelinha de S. Pedro, no Bairro dos Pescadores; Acesso às garagens no Largo Luís
Filipe; Investimentos; Custos com Pessoal; Descentralização de competências e deliberações para saldar os custos de
obras já concretizadas e que foram levadas a cabo após o aval do Município.-----------------------------------------------------3. Reabilitação do Polo da Meadela: Prestados os devidos esclarecimentos de como decorreu o encontro realizado
no passado dia 26 de Setembro. Distribuída acta da reunião informal elaborada pelo Presidente da Assembleia de
Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Relocalização da Feira da Meadela: Dada panorâmica de como decorreu a reunião da Comissão realizada no
passado dia 1 de Outubro. Distribuído projecto de acta da reunião elaborada pelo Presidente da Assembleia de
Freguesia. Aguardam-se alterações e/ou comentários dos representantes da Assembleia da Freguesia para a
formalização do documento final.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Instalações da Associação de Moradores de Portuzelo: Na sequência das diversas diligências, foi concluído que as
instalações tiveram origem num artigo rústico, sendo alterado para urbano com a construção do edifício na
Repartição de Finanças não tendo sido da mesma forma registado na Conservatória do Registo Predial. Por isso, está
a desenvolver-se o processo para o seu registo e só depois se poderá avançar qualquer trabalho reconhecido como
necessário. Foi já efectuada reunião com a Empresa PORMIN para complementar informações. No que diz respeito à
limpeza da ribeira de Portuzelo, os SMSBVC informaram que será efectuada durante o mês de Outubro.----------------7. Diversos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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a) Recebido da Associação de Dadores de Sangue da Meadela convite para as diversas cerimónias integradas nas
comemorações do seu aniversário, a realizar no dia 21 de Outubro;-----------------------------------------------------------------b) Recebida informação da Câmara Municipal de que os semáforos avariados na Rua da Igreja e Rotunda do Melro
aguardam novas peças para substituir por Empresa especializada;-------------------------------------------------------------------c) Porque o busto de Júlio Evangelista, referido por Helena Evangelista, não é de bronze como refere no seu email,
vai ser dado o devido esclarecimento à interessada, não vendo o Executivo qualquer inconveniente em devolvê-lo
como solicitado;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Recebido da Associação de Moradores da Cova convite para apresentação do I Trilho de Viana, a realizar no dia 10
de Fevereiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Recebido da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima agradecimento pelo apoio concedido para as Festas de Nossa
Senhora das Necessidades;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Recebido da ACATE agradecimento pelo apoio concedido;--------------------------------------------------------------------------g) No seguimento do que é prática, vão iniciar-se novos cursos de Bordados e de Corte e Costura, agora por duas
turmas específicas por Graça Cerqueira e Marta Martins, a realizar nas antigas instalações do polo de Monserrate;---h) Prestada a informação da cedência de viatura à ACEB para deslocação a Miranda do Corvo para participação no
Congresso de Baldios, realizado no dia 7 de Outubro.----------------------------------------------------------------------------------------No final, depois de lida a presente ata, composta por três folhas devidamente numeradas e rubricadas, a Junta de
Freguesia deliberou aprová-la e vai ser assinada por quem presidiu, por mim António José Rodrigues Soares Basto, e
pelos presentes que o pretendam fazer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi encerrada às vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos.----------------------------------------------------O Presidente
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