ACTA Nº 02/2013/2017 - ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA
PÓVOA DE VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI, DE 28 DE ABRIL DE 2014-----------Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano dois mil e catorze, pelas vinte e uma
horas e quarenta minutos, reuniu no salão nobre da Argevadi, a Assembleia de
Freguesia da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, em sessão ordinária, presidida
pelo seu Presidente, Manuel António da Silva Milhazes, e secretariada por
Patrícia Rosa Ferreira Figueiredo e Maria Alice Pereira Ribeiro Monteiro.
Verificadas as presenças constatou-se estarem presentes dezanove membros
referidos na folha de presenças, que constará como anexo nº 1 a esta acta,
fazendo parte integrante da mesma. ------------------------------------------Estiveram presentes à sessão o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e todos
os elementos do executivo.---------------------------------------------------------------------Secretariou a sessão a Assistente Técnica, Marilde Marisa Moreira Marques
Moita da Silva, funcionária designada para lavrar as actas das reuniões da
Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------------------------------1 – LEITURA DO EDITAL DA ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------A Ordem de Trabalhos da Convocatória foi a seguinte: -------------------------------1º - Análise e votação da Acta da sessão anterior. --------------------------------------2º- Período para tratamento de assuntos de expediente e de interesse para a
autarquia.--------------------------------------------------------------------------------------------3º- Apreciação da informação do Sr. Presidente da Junta, nos termos da alínea
o) nº 1 do artº 17 da Lei 5ª/2002, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de
2014. --------------------------------------------------------------------------------------------4º -Discussão e Aprovação do Relatório de Actividades e Contas de Gerência de
Outubro a Dezembro de 2013, com a recomendação do nº 4 do Artº 17º da Lei
5ª/2002.-----------------------------------------------------------------------------------------5º - Discussão e aprovação do Regimento desta Assembleia de Freguesia para
o quadriénio 2013/2017. ------------------------------------------------------------------------6º - Período para intervenção do Público, com tempo limitado, desde que
previamente inscrito, através dos Membros da Mesa. ---------------------------------O Presidente da Assembleia, Manuel António da Silva Milhazes, deu início à
sessão, dando as boas vindas aos presentes. -------------------------------------------1º - Análise e votação da Acta da sessão anterior. ---------------------------------Ninguém se quis pronunciar e a acta foi aprovada por maioria, com 12 votos a
favor, 6 abstenções e 1 contra. ---------------------------------------------------------------2º - Período para tratamento de assuntos de expediente e de interesse para
a Autarquia.--------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, deu a palavra aos deputados por ordem de
inscrição. -------------------------------------------------------------------------------------------António Rogério Martins do Poço, do CDS, dirigiu cumprimentos a todos os
presentes e solicitou que não vissem com maus olhos a sua intervenção, pois
pretendia que fosse entendida de forma positiva. Há coisas com que não
discorda totalmente, mas que acha que não estão a adoptar a fórmula correcta
e cita como exemplo o facto de o Presidente da Assembleia ter tido imenso
tempo para reunir e apresentar o novo regimento e que o protelou até ao último
momento. Disse também que a convocatória desta Assembleia não se adapta a
Beiriz e Argivai, porque só foi colocada nas secretarias das delegações de Junta
e as pessoas não tomaram conhecimento, porque estão habituadas a que
estejam também em outros locais mais frequentados por toda a população. Pede
ao Presidente da União de Freguesias que nas Assembleia responda a todas as

questões e elucide devidamente e de igual modo todos os utentes e aproveitou
para agradecer o arranjo das águas pluviais que há tanto tempo se arrastava,
provocando cheias. Deu os parabéns ao Executivo, porque pela primeira vez
recebeu as actas das reuniões de Junta, lembrou que os moradores da Praceta
dos Moinhos Velhos dizem que as folhas das árvores estão a prejudicar, pois
vão para os telhados e caleiras, pelo que as árvores necessitam de ser cortadas
ou podadas e que as árvores da rua Sacra Família não são adequadas e estão
a estragar os passeios. Queria alertar que na rua António José de Stª Clara, as
águas atravessam o terreno dos balazeiros e acumula-se estando a tirar toda a
areia dos paralelos. No final da sua intervenção lembrou que gosta da sua terra,
por isso intervém e não quer ser mal entendido. ----------------------------------------------------------------------------------António Manuel Alves Pinto de Carvalho, da CDU, apresentou cumprimentos e
desejou maiores venturas nas funções de todos os presentes. Apresentou uma
moção de apoio ao 25 de Abril. Citou alguns excertos do relatório referente às
Grandes Opções do Plano e Orçamento, já aprovado por esta Assembleia e que
fala entre outros assuntos de carência económica. Discorda no que diz respeito
a responsabilidades, e disse que o documento justifica por si só, a moção que
apresenta. Cita Avelãs Nunes e Joaquim Namorado. Os documentos constam
como anexo nº 2 e farão parte integrante desta acta. -----Francisco José Maio Ribeiro, do PP, apresentou cumprimentos e saudou os
residentes de Argivai e disse que é com gosto que está em Argivai e estará na
próxima assembleia em Beiriz, com a mesma alegria. Disse que ficou contente
quando viu o antigo posto de viação e trânsito pintado e criou a ilusão de que
seria desta que a esquadra da polícia da Póvoa de Varzim seria pintada, mas
que continua tudo na mesma e com muito mau aspecto. Disse ainda que os
problemas que alertou na anterior assembleia, sobre a postura de trânsito e o
mau estado de alguns edifícios e vias, continuam sem alteração, pelo que
gostaria de saber se foram efectuadas algumas diligências por estes assuntos e
em que ponto estão. --------------------------------------------------------------------------Jonhnny Roberto de Sousa da Silva, do PS, apresentou cumprimentos e disse
que mediante as necessidades prementes que Beiriz tem de ter um Centro de
Dia, solicita ao Presidente do executivo que diga em que estado está esse
assunto, pois não viu ainda o início das obras. Alertou também para o facto do
Parque da Margarida ter sido desactivado e a necessidade de ter um parque que
promova a possibilidade e de alegria e convívio para um melhor ambiente social
em Beiriz. A sua declaração de voto, constará como anexo nº 3 e fará parte
integrante desta acta. --------------------------------------------------------------------Hamilton Manuel Lopes Ribeiro, do PSD, dirigiu cumprimentos a todos os
presentes, congratulou-se com os problemas que citou na assembleia anterior e
foram resolvidos e disse que é necessário colocar ecopontos na Rua Bocal da
Gândara e Rua dos Moinhos Velhos, são necessárias pinturas em passadeiras
na Rua Sacra Família e na Rua Manuel Francisco Lopes estão pouco visíveis.
Pergunta para quando o Parque de merendas de Argivai e disse que a resolução
das águas da Rua António Santa Clara, que aqui foi falado, é urgente e que o
problema da acumulação das águas no túnel, também aqui falado pelo Sr.
Rogério, já vem a ser tratado da anterior Junta ----------------------Joaquim Oliveira Carvalho, do PSD, apresentou cumprimentos e lembrou que no
viaduto da A28 é necessário um resguardo e que é necessário avivar as
passadeiras junto à EB 2/3 em Beiriz. Louva a colocação de lombas nesse local,

que promove maior segurança e disse que na Rua das Barrocas existe uma
curva à direita em que o piso é muito inclinado e que se devia arranjar esse piso
e que na zona do Quartel existem passadeiras que no seu entender não estão
nos sítios correctos, pelo que se deviam deslocar. Na Rua de Sanguinhais há
uma tampa de saneamento levantada e que nessa rua há água em demasia a
correr livremente, que se deviam criar sarjetas ou captá-las dentro do
loteamento. ---------------------------------------------------------------------------Joana Viera da Silva, apresentou cumprimentos e disse que com o restauro da
Capela do Srº dos Milagres se mostra agora necessário o arranjo urbanístico do
largo envolvente e que seria uma melhoria para os habitantes de Argivai. --Manuel Albino Silva, Do PS, apresentou cumprimentos e diz que da análise de
uma acta das reuniões do Executivo, consta que houve subsídio para iluminação
de Natal a Beiriz e então porque não houve para Argivai? Disse que devem haver
critérios iguais para todos. Quanto ás cheias que ocorrem na Ponte de Calves,
disse que a Junta de Freguesia podia aumentar ou fazer subir o passeio de um
dos lados, para que as pessoas circulem sem problemas e não tenham de dar
uma tão grande volta.--------------------------------------------------Nuno Miguel Bastardo Roldão, do PS, apresentou cumprimentos e disse que era
necessário colocar lombas na recta da Escola EB de Beiriz, como já foram
colocadas em outros sítios. -------------------------------------------------------------------Daniel Gonçalves Bernardo, apresentou cumprimentos de Boas Vindas a Argivai
a todos os presentes e em resposta ás diversas solicitações anteriores, lembrou
o Sr. Rogério que todas as pessoas têm defeitos e qualidades e que tenta
sempre tratar todos por igual e essencialmente com muito respeito e que a
democracia só existe porque existe oposição. Sobre várias solicitações de
passadeiras novas, avivar pinturas e lombas e contentores de lixo, informou que
estão todas localizadas e solicitadas e os técnicos da Câmara já estiveram no
local para verificar. Sobre as lombas, informa que já temos queixas de moradores
a serem analisadas por técnicos, pois uns querem as lombas, mas outros dizem
que são prejudiciais. Com a colocação de contentores, também surgem vários
problemas, pois todos querem contentores, mas ninguém os quer á sua porta.
Informa também que na zona das escolas em Beiriz, o estacionamento está a
ser feito sem regras e em cima dos passeios e breve serão tomadas
providências. Sobre as árvores da Praceta dos Moinhos Velhos a Junta recebeu
um baixo assinado de moradores que queriam abater as árvores e encaminhou
à Câmara Municipal, que deslocou técnicos ao local e decidiu que as árvores
não tinham motivos para serem abatidas, pelo que apenas procedeu á sua poda.
Quanto á pintura e arranjo da esquadra policial e as rectificações das posturas
de trânsito que são da responsabilidade de técnicos camarários a sugestão já foi
enviada à Câmara Municipal, visto não ser da nossa competência, entretanto
juntamente com o Presidente da Assembleia continuará a envidar esforços na
resolução destes assuntos. Quanto ao Centro de dia em Beiriz, estão a ser feitos
esforços entre Presidente da Junta, Presidente da Câmara e Presidente da
Associação, e brevemente espera que aconteça o arranque das obras, e os
Parques Infantis foram desactivados devido a não cumprirem o exigido pela nova
legislação, e tentaremos outras soluções. Quanto ao viaduto e seu arranjo não
está em causa se começou na junta anterior ou nesta, o que interessa é que está
arranjado e onde antes se andava de barco, procede-se agora à circulação
normal. Os arranjos urbanísticos na Srª do Bom Sucesso e Srº dos Milagres,
constam do Pano de Actividades e se for cumprido o que nos prometeram serão

realizados neste mandato. Para o Parque das Merendas já existe projecto e
poderá ser consultado por quem desejar. A Câmara dá os materiais e a Junta a
mão de obra. Terá assadores, mesas e bebedouros e será feito em socalcos, no
aproveitamento do declive do terreno. Quanto ás iluminações de Natal informa
que foi dada uma verba á Comissão de Festas de S. Gonçalo e eles utilizam-na
como pretendem e que a mesma verba foi dada a Argivai, que se não entendeu
colocar iluminação de Natal, isto não é de responsabilidade da Junta, pois cada
colectividade gere a verba que lhe é atribuída conforme entende. -------------------------------------------------------------------------------------------3º- Apreciação da informação do Sr. Presidente da Junta, nos termos da
alínea o) nº 1 do artº 17 da Lei 5ª/2002, referente aos meses de Janeiro e
Fevereiro de 2014. ------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, deu a palavra aos deputados por ordem de
inscrição. -------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Miguel Bastardo Roldão, do PS, disse que após análise dos altos valores
de água, luz, etc, pedem que sejam mais detalhadas as rubricas e que se tentem
reduzir despesas. ---------------------------------------------------------------------4º -Discussão e Aprovação do Relatório de Actividades e Contas de
Gerência de Outubro a Dezembro de 2013, com a recomendação do nº 4 do
Artº 17º da Lei 5ª/2002.--------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, deu a palavra aos deputados por ordem de
inscrição. -------------------------------------------------------------------------------------------Sónia Maria Santos de Araújo, do PSD, dirigiu cumprimentos a todos os
presentes, e disse que o relatório e contas de gerência é um documento que
permite aferir, de forma correcta a gestão de um executivo e que apesar de
reportar a 3 meses de trabalho, considera um bom ensaio para uma nova
realidade, pelo que salienta o evidente equilíbrio financeiro patente no valor das
receitas superior ao valor das despesas. E para finalizar deixa uma palavra de
apreço ao Presidente e ao executivo pela gestão conseguida. A sua declaração
de voto, constará como anexo nº 4 e fará parte integrante desta acta. ------------Francisco José Maio Ribeiro, do PP, disse que vão votar a favor deste
orçamento, mas apresenta uma declaração de voto e lamenta o facto de não ter
sido apresentado nem disponibilizado um documento estruturado que explique
as contas dos primeiros 9 meses de 2013 pelo que pede que sejam
disponibilizados esses documentos, uma vez que foram preparados para
entregar no tribunal de contas. A sua declaração de voto, constará como anexo
nº 5 e fará parte integrante desta acta.-----------------------------------------------------Daniel Bernardo explicou que a União de Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz
e Argivai cumpriu com o que a lei determinou, ou seja enviou ao Tribunal de
Contas os documentos das Freguesias que terminaram e os mesmos estão
disponíveis para quem os quiser consultar, mas se qualquer coisa estiver errada,
apenas e só o Tribunal de Contas se irá pronunciar.
Colocado o Relatório de Actividades e Contas de Gerência de Outubro a
Dezembro de 2013 a votação pelo presidente da Assembleia de Freguesia,
Manuel Milhazes, foi aprovado por maioria, com 8 abstenções e 11 votos a favor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------5º - Discussão e aprovação do Regimento desta Assembleia de Freguesia
para o quadriénio 2013/2017. ---------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, lembrou os presentes que se dirigiu
a todos os representantes dos partidos constantes desta assembleia, no final da

assembleia anterior e convidou-os a uma reunião para rectificar o regimento nos
pontos que achassem essenciais. Entretanto a reunião realizou-se, chegaram a
consenso e o regimento rectificado e aprovado pelos representantes dos
partidos foi a todos enviados, pelo que se passará à sua votação. --------------------------------------------------------------------------------------------António Manuel Alves Pinto de Carvalho, da CDU, disse que no ponto da
fiscalização é preciso ter atenção e que tem dúvidas. ---------------------------------Esclarecido o assunto, foi colocado o regimento a votação pelo Presidente da
Assembleia de Freguesia e foi aprovado por unanimidade.
6º - Período para intervenção do Público, com tempo limitado, desde que
previamente inscrito, através dos Membros da Mesa. -----------------------------Não havendo inscrições, o Presidente da Assembleia, resolveu aceitar a
participação de duas pessoas que pediram a palavra, explicando que a inscrição
terá de ser feita no início e em posteriores assembleias, não permitirá a
intervenção se não estiverem previamente inscritos e identificado o assunto de
que pretendem falar.---------------------------------------- --------------------------------António Luís, elemento do público que assistia à assembleia, alertou para o
roubo de espelhos de trânsito e que ainda não foram colocados e que ficou
admirado pelos documentos de prova de residência serem feitos em Word, pois
segundo a sua opinião os meios informáticos de que Argivai dispõe não estão a
ser aproveitados. Lembrou que Argivai esteve sempre actualizada e que tinha
instalações próprias. -----------------------------------------------------------------------------Arlindo Santos, elemento do público que assistia à assembleia, disse que em
Argivai estão habituados à colocação de editais em diversos locais públicos e
que muitos não tiveram conhecimento da assembleia, pois os editais apenas
foram colocados na secretaria da delegação. Lembrou que na rotunda de acesso
á Agros, não existe placa de indicação de Argivai, assim como na bifurcação da
Rua Casal do Monte e a de S. Bráz, na est. Nac. 206, está uma placa derrubada
e o Cruzeiro junto á Capela também está derrubado o que dá um aspecto de
desleixo. Disse que era bom que houvesse vontade e que se fizesse o parque
de merendas, para se retomarem tradições -----------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente informou que em próximas
assembleias se tentará distribuir mais as convocatórias pelos locais habituais,
agradeceu a presença de todos e a forma correcta como decorreu a
Assembleia, , dando por encerrada a reunião quando eram vinte e duas horas e
quarenta e nove minutos. -------------------------------------------------------------------De tudo para constar, se lavrou a presente acta.------------------------------------------

