ACTA Nº 04/2013/2017 - ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA
PÓVOA DE VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014----Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e catorze, pelas vinte
e uma horas e trinta minutos, reuniu na Delegação Norte da União das
Freguesias, a Assembleia da União das Freguesias 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. ---------------------------------------------------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 Maio a Julho de 2014.
4º - 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 e leu o ofício recebido da Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim, em resposta ao ofício da Assembleia, referente
à Moção Cine Teatro Garrett, justificando com o facto de o acto inaugural ser
publico e sem convites e que após serem alertados que deveriam ser convidados
todos os elementos do executivo, e não só três, conforme protocolo institucional,
enviaram convites a todo o executivo e que não convidaram nenhuma
Assembleia de Freguesia. O ofício resposta fará parte integrante desta acta
como anexo nº 1. Mário Mateus, da CDU, pediu para intervir e esclareceu que
não estavam em causa, todos os elementos da Assembleia de Freguesia, mas
o seu presidente, como representante de toda a União de Freguesias. O
Presidente da Assembleia, Manuel Milhazes informou que nunca foi convidado
para nenhum acto público de qualquer Associação ou Instituição, exceptuando
as últimas tomadas de posse das Associações de Beiriz e Argivai.
1º - Análise e votação da Acta da sessão anterior. ---------------------------------Igor Alberto Brandão C. S. Oliveira, do PS, no uso da palavra, afirma que
constatou faltarem dados no ponto 4, que considera importantes, relativamente
a questões colocadas à Drª Liliana Strecht, bem como as suas respostas, pelo
que pede que esses dados sejam acrescentados á acta anterior, perguntando
ainda quem chegou à conclusão que os objectivos do GUS foram sobejamente
superados, quando isto não retrata qualquer posição da Assembleia, nem da
própria coordenadora, que apenas enunciou metas e resultados obtidos. A sua
declaração de voto, constará como anexo nº 2 e fará parte integrante desta acta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Por sugestão do Presidente da Assembleia, Manuel António da Silva Milhazes
ficou decidido incluir os dados em falta na acta nº 2 e em posterior assembleia
se fará a aprovação e votação.-----------------------------------------------------------------

2º - Período para tratamento de assuntos de expediente e de interesse para
a Autarquia.--------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, Manuel António da Silva Milhazes deu a palavra
aos deputados por ordem de inscrição. ----------------------------------------------------Joana Viera da Silva, do PS, cumprimentou os presentes e relembra a
intervenção do Sr. Manuel Albino, referente a placas informativas das datas de
recolha de resíduos e para a má qualidade dos contentores em alguns locais.
Pede ainda atenção á iluminação das ruas em Argivai, que considera fraca e
insuficiente e diz que falta um vidro de resguardo na paragem de autocarro, na
Rua Sacra Família. Disse ainda que o Aqueduto de Santa Clara, que abrange os
concelhos de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, fará 300 anos a 20 de Outubro
que iniciou o abastecimento de água ao Mosteiro de Santa Clara e propõe à
Assembleia e em especial ao Executivo que se efectue um evento
comemorativo, realizando uma caminhada ao longo dos Arcos, desde Terroso,
passando por Beiriz e até Argivai. As suas declarações de voto, constarão como
anexo nº 3 e nº 4 e farão parte integrante desta acta. ------------------------Hamilton Manuel Lopes Ribeiro, do PSD, dirigiu cumprimentos a todos os
presentes, e pede a atenção do Executivo para a resolução de problemas em
Argivai, com águas pluviais na Rua Dr. António Santa Clara, o arranjo urbanístico
nas envolventes da Capela S. Miguel o Anjo e Capela Nª Srª Bom Sucesso,
lembra que ainda existem passadeiras por pintar e é urgente, porque o ano
lectivo já começou. Que é necessária a manutenção e o melhoramento das
paragens de autocarros, que há falta de iluminação na Rua S. Miguel o Anjo e
solicita informações sobre as obras necessárias no cemitério de Argivai. A sua
declaração de voto, constará como anexo nº 5 e fará parte integrante desta acta.
-----------------------------------------------------------------------------------------Sónia Maria Santos de Araújo, do PSD, dirigiu cumprimentos a todos os
presentes e informou que o Passeio dos Idosos e Reformados teve mais de 1100
participantes que tiveram como destino os Santuários de Nossa Senhora do
Sameiro, S. Bento da Porta Aberta e Senhora do Alívio. Tudo decorreu na
normalidade, proporcionando momentos de convívio e lazer que os seniores da
União de Freguesias esperam com ansiedade e que só foi possível com o apoio
voluntário dos guias dos autocarros, com a participação de elementos dos
diferentes partidos que compõem este executivo e com os Bombeiros
Voluntários da Póvoa de Varzim. Dá os parabéns ao executivo pelo sucesso da
iniciativa e lembra que o mês de Outubro é o mês dos Idosos e que estão já
agendadas várias iniciativas direccionadas para os seniores, através do
Gabinete de Urgência Social, com o Programa “Viva Sénior” em que acontecerão
rastreios gerontológicos, campanhas de prevenção de maus tratos a idosos,
workshops, oficinas sénior e uma Feira dedicada aos idosos. Felicita também o
executivo por uma iniciativa inédita nas juntas de Freguesia, promovendo a
realização do seminário de intervenção social sobre o tema “Da Prática á Teoria”,
com a presença de vários técnicos, especialistas no terreno, em situações de
emergência social. Faz um apelo a todos, para que independente da cor política,
divulguem, participem e colaborem e lembra que faz hoje exactamente um ano
que foram eleitos. A sua declaração de voto, constará como anexo nº 6 e fará
parte integrante desta acta. -----------------------Joaquim Oliveira Carvalho, do PSD, apresentou cumprimentos e disse que em
Beiriz, na Rua de Sanguinhais existem duas lombas que estão a causar danos
em viaturas, porque estão muito altas. A água que escorria nessa rua, melhorou,

mas continua a justificar uma intervenção para que desapareça de vez. Na Rua
da Igreja, junto ás escolas seriam necessárias lombas e que algumas ruas estão
a ser mal frequentadas, o que motivou já por diversas vezes um alerta ás
autoridades, que deveriam transitar mais vezes nas ruas sinalizadas, por
prevenção e segurança. Existem passadeiras na zona da Igreja que seria
necessário repintar e o resguardo do viaduto, já falado por várias vezes, continua
sem rectificação. --------------------------------------------------Jonhnny Roberto de Sousa da Silva, do PS, apresentou cumprimentos e pede
desculpa por ser repetitivo em assunto da anterior assembleia, mas continua a
deparar-se em Beiriz, com contentores do lixo por desinfectar, o que coloca em
risco a saúde pública e continuam a ser insuficientes pelo que o executivo deve
encetar diligências, para que o departamento competente, proceda á
identificação dos locais, coloque mais contentores ou recolha com mais
frequência. Vê lixo orgânico fora dos contentores. Pode ser falta de civismo, mas
lembra que temos obrigação de proporcionar condições de armazenamento e
recolha adequados á produção de lixo. Propõe a criação de sítios estratégicos,
identificados, para recolha de resíduos orgânicos e que esta proposta também
pode ser extensiva à recolha de outros resíduos. Pede que a proposta seja aceite
e encaminhada ao departamento competente e anexa 11 registos fotográficos
que farão parte integrante desta acta como anexo nº 7 em conjunto com a sua
declaração de voto.----------------------------------------------------Abordando outro assunto, lembra que faz hoje um ano que foi eleito, bem como
os restantes presentes, e que ao longo do tempo, a junta de freguesia de Beiriz
teve sempre uma política no âmbito de alargamento das estradas, nunca
apresentando obra de utilidade social e cultural e que após um ano constata que
a política desta União de Freguesias continua a mesma. Entende que Beiriz está
bem servida de vias de comunicação, e que foram referidos dois projectos para
Beiriz, o alargamento e calcetamento da Rua do Rio Novo e a criação de um
parque de estacionamento e um parque infantil. Solicita informação sobre o custo
total da obra do primeiro projecto, qual a comparticipação autárquica e numero
possível de utilizadores da via. Quanto ao segundo projecto está em desacordo
com a construção do Parque de estacionamento, dado os terrenos envolventes
terem condições para outro tipo de projectos, e que seria mais útil propor à
assembleia a discussão desta proposta, propondo um projecto transversal, com
construção de um edificio com diversas valências que na sua zona envolvente
tivesse o parque infantil. A sua declaração de voto, fará parte integrante desta
acta, como anexo nº 8. ----Mário Jorge Rodrigues Mateus, da CDU, apresentou cumprimentos e disse que
esta sua intervenção decorre da responsabilidade que sente em relação aos
moradores de Beiriz e Argivai e pede ao Sr. Presidente explicações sobre a Rua
dos Engenhos em Argivai, em mau estado de conservação, que termina o asfalto
junto á ultima casa e a sua continuação está em terra batida, ficando o piso
impraticável quando chove e não possui saneamento básico. A sua não
conclusão faz com que quem se quer dirigir à sede do concelho tenha de fazer
um longo trajecto que poderia ser evitado se a restante rua fosse asfaltada. Os
seus passeios também estão por tratar e algumas bocas de saneamento estão
a descoberto. Segundo sua opinião seria também necessário o abate de alguns
eucaliptos, que ameaçam cair em via pública. Em Beiriz, o problema é a recolha
do lixo, que segundo moradores, está dias e dias sem ser recolhido, pelo que

devem ser tomadas medidas adequadas. A sua declaração de voto, fará parte
integrante desta acta, como anexo nº 9. -------------------------------------Apresentou ainda uma Moção, elaborada pelos responsáveis dos partidos
presentes, que passou a ler na íntegra, contra o encerramento de valências no
Hospital da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, que solicita seja votada e aprovada
pela Assembleia. Esta Moção, fará parte integrante desta acta, como anexo nº
10. ---------------------------------------------------------------------------------------Nuno Miguel Bastardo Roldão, do PS, apresentou cumprimentos e disse que o
Parque Recreativo do Bairro de Nova Sintra, não tem sido disponibilizado para
uso de crianças, do bairro ou outras, com a desculpa de que o relvado sintético
seria danificado e que por um lado existe lá um funcionário para inibir e terminar
com qualquer acto que coloque em risco a qualidade do piso, por outro lado,
considera o parque e o campo de futebol uma infra estrutura importante para o
desenvolvimento das crianças, pelo que solicita que o campo seja
disponibilizado, quando não estiver a ser utilizado, a todas as crianças que o
queiram utilizar. A sua declaração de voto, fará parte integrante desta acta, como
anexo nº 11. ------------------------------------------------------------------------------Apresentou ainda uma Proposta para votação, para que seja elaborado um plano
de reordenamento dos passeios e espaços de estacionamento, no Bairro de
Nova Sintra, para que todos os moradores da zona saiam a ganhar com isso. A
Proposta, fará parte integrante desta acta, como anexo nº 12. -----------Francisco José Maio Ribeiro, do CDS-PP, apresentou cumprimentos e dá os
parabéns à assembleia e executivo, pelo cumprimento de um ano de mandato,
em que todos estão a tratar do essencial e importante para o povo que
representam. Segundo a sua opinião, a Assembleia de Freguesia é o órgão mais
importante na representação dos anseios de uma população. Disse que ao ler
as actas do executivo, se congratula, pois têm conteúdo e dá os parabéns por
isso estar a acontecer. Elogia a abertura do balneário público, tão necessário na
época de crise que atravessamos e apela para que passe a existir também em
Beiriz e Argivai. Pelas actas das reuniões verifica-se que quando uma
associação pede para determinada causa e a Junta nega, logo a seguir pede
para uma causa diferente para que a Junta atribua o subsídio que pretendem
pelo que sugere muito cuidado na atribuição desses subsídios, que devem ser
concedidos apenas com consciência que são realmente necessários e
imprescindíveis.---------------------------------------------------------------------------------António Rogério Martins do Poço, do CDS-PP, dirigiu cumprimentos a todos os
presentes, lembrou o ano de mandato e gostou de ouvir tudo o que se refere às
comemorações do mês do Idoso, achando uma boa iniciativa. Entretanto, disse
ter várias coisas a dizer e falou sobre líder e lideranças, sobre a coligação entre
PSD e CDS PP, sobre pelouros atribuídos aos ex-presidentes das juntas extintas
e que agora fazem parte da União de Freguesias e disse que na sua opinião as
atribuições desses pelouros não estão a ser cumpridas, que os utentes de
Argivai e Beiriz têm sugerido algumas acções nas assembleias e que nada está
a ser efectuado e pediu ao Presidente que sejam designados dias e horas de
atendimento aos cidadãos de Beiriz e Argivai. Disse que há trabalho feito que
merece o seu apreço, citando o Gabinete de Urgência Social, o Balneário
Público, uma tesouraria exigente e a realização do Torneio Ovo de Páscoa. Fez
algumas sugestões, acha que se deve criar parceria com o Município para
limpeza de terrenos abandonados, que existem ruas sem limpeza, que se deve
em parceria com o município fiscalizar reparações de pavimentos e alertou para

alguns casos de sinalização, águas pluviais e vedações de ringues já
assinalados e que continuam sem sofrer melhorias. Falou sobre o Parque das
Merendas, cujo desenvolvimento desconhece e pede à Junta para que crie uma
política de ajuda às Associações para que estas tenham meios próprios de
sobrevivência. A sua declaração de voto fará parte integrante da acta como
anexo nº 13, em conjunto com fotos que apresentou.-O Presidente da Assembleia, Manuel António da Silva Milhazes, colocou em
aceitação a Moção referente ao encerramento de valências do Centro Hospitalar
da Póvoa e Vila do Conde, que foi aceite por unanimidade. ------------Colocada a
Moção para Aprovação, foi aprovada por unanimidade, e vai ser enviada à
Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim, ao Executivo Camarário, às
Assembleias de Freguesia do Concelho e á Administração Regional de Saúde
do Norte. ----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, Manuel António da Silva Milhazes, colocou em
aceitação a Moção do PS, referente a reordenamento de passeios e
estacionamentos no Bairro de Nova Sintra e foi aceite por unanimidade. --------Colocada a Moção para Aprovação, foi rejeitada por maioria. -----------------------Sónia Maria Santos de Araújo, do PSD, no uso da palavra, disse que não é da
competência da União de Freguesias o assunto de reordenamento de passeios
e estacionamentos, pelo que votaram contra a proposta anterior. -----------------Daniel Gonçalves Bernardo, apresentou cumprimentos e em resposta às
diversas solicitações anteriores, explicou que quase todos os pontos
questionados, já foram enviados a quem de direito, mas que voltará a pressionar
e tentar rápida solução. Agradeceu a Joana Silva o alertar para o resguardo do
autocarro e que irá encaminhar. Quanta à Caminhada proposta irá reunir com o
Executivo e ouvir a opinião do Pelouro do Desporto. Todas as situações faladas
por Hamilton Ribeiro estão encaminhadas à Câmara Municipal e irá ver se há
prazos para iniciar o Parque de Merendas, que está actualmente em estudo.
Disse a Joaquim Carvalho que já existem mais queixas sobre a altura exagerada
das lombas e que já foi solicitado que sejam rebaixadas e que já teve uma
reunião com o Comandante da GNR, os casos e locais estão já sinalizados e
passará a haver maior rotatividade de agentes na zona. Também já foi e será
novamente solicitado o reavivar das passadeiras. Disse a Johnny Silva que o
problema dos contentores está a ser resolvido, mas que o maior problema é
realmente a falta de civismo e desleixo das populações, mas que os
responsáveis já têm conhecimento e tentarão adequar a melhor solução. Disse
a Mário Mateus que já foi solicitada colocação de “touvenan”, para tentar
minimizar a situação na Rua dos Engenhos. E explicou a Nuno Roldão que o
piso sintético do Parque de Nova Sintra exige alguns condicionalismos, por
exemplo no tipo de calçado, que muitas vezes as crianças não cumprem, pelo
que foi criado no Parque um espaço próprio para que possam jogar futebol e
brincar, sem limitações excessivas. Lembrou também que acompanhados por
responsáveis e em horas marcadas, todos terão acesso, dando como exemplo
a Escola de Nova Sintra, que tem 1 hora por dia. Mas frisou, que todas as
crianças têm lá espaço para jogar futebol. Agradeceu os elogios de Francisco
Ribeiro e explicou que não foi concedido subsídio à ACRMatriz, quando o
pediram para as festas de S. Pedro, porque são festas da cidade, da
responsabilidade da Câmara Municipal. Quanto aos subsídios devido ao mau
tempo, foi verificado por fotos ou no local, a veracidade dos estragos e
receberam esse subsídio a ACR Matriz, o Leões Lapa FC, o GR Regufe e a ACD

Mariadeira. O Presidente disse a Rogério Poço que não percebeu os resultados
eleitorais que citou, uma vez que apenas existia uma lista em que o candidato a
Presidente era ele e representava a totalidade da União. Quanto ao atendimento
ao público, todos os dias está presente em todas as Delegações e atende
sempre quem o solicita, sendo que o tempo máximo para atender alguém não
ultrapassa as 24h. ----------------------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 Maio a Julho
de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, Manuel António da Silva Milhazes, deu a palavra
aos deputados por ordem de inscrição. ----------------------------------------------------Igor Alberto Brandão C. S. Oliveira, do PS, solicitou que passe a ser
desagregada a rubrica de Outras despesas, separando os montantes de cada
uma delas, para que seja possível e correcta a análise e interpretação dos
valores constantes. A sua declaração de voto fará parte integrante da acta como
anexo nº 14. O Presidente, Daniel Bernardo, respondeu que a partir de agora,
será feita a desagregação da rubrica. ---------------------------------------------José Ricardo Santos Baptista da Silva, do PS, no uso da palavra, relembrou o
ano de mandato e disse que por ser ano de adaptação e revolução institucional,
com coligação de partidos e líderes e junção de Freguesias, não fizeram política
de terra queimada e não atacaram as fragilidades do executivo. Mostrou
estranheza na criação do GUS e na utilização de doze Programas Ocupacionais
e Estágios Profissionais, valências que se encontravam no programa do partido
socialista e daí fazerem algumas perguntas do tipo quem são as pessoas, qual
a sua função e qual o tipo de contrato e verificando os nomes, encontrou
deputados da assembleia e filhos de elementos da junta a trabalharem para a
Junta. Disse que os poveiros merecem respeito e que os elementos da Junta
deviam dar-se ao respeito. A sua declaração de voto consta como anexo nº 15
e fará parte integrante da acta. ----------------------------O Presidente, Daniel Bernardo, lembrou que a criação de um Gabinete Social, já
existia no manifesto eleitoral e até já constava com o nome actual. Quanto aos
colaboradores, lembra que foram seleccionados por si, porque detém essa
competência, mas que foram indicados e enviados pelo Instituto de Emprego e
Formação Profissional. ------------------------------------------------------------------------6º - Período para intervenção do Público, com tempo limitado, desde que
previamente inscrito, através dos Membros da Mesa. -----------------------------Não havendo inscrições, o Presidente passou ao ponto seguinte, dando este
como encerrado. ----------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
agradeceu a forma correcta como decorreu a Assembleia, dando por encerrada
a reunião quando eram vinte e três horas. ------------------------------------------------De tudo para constar, se lavrou a presente acta.------------------------------------------

