ACTA Nº 06/2013/2017 - ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA
PÓVOA DE VARZIM, BEIRIZ E ARGIVAI, DE 17 DE ABRIL DE 2015-----------Aos dezassete dias do mês de Abril do ano dois mil e quinze, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniu no salão de Beiriz, 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
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
2015. --------------------------------------------------------------------------------------------4º- Discussão e Votação para aprovação do Relatório e Contas de Gerência de
2014 com a recomendação do nº 4 do Art 17º da Lei 5ª/2002. ----------------------5º- Apresentação do Inventário da União das Freguesia da Póvoa de Varzim,
Beiriz e Argivai. -----------------------------------------------------------------------------------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 e informou que foi recebido ofício
informando da renúncia de mandato por motivos pessoais de Maria Gabriela
Nunes Neto Vasconcelos Carvalho, do PS. Este ofício constará como anexo nº
2 e informou o Presidente que Maria Gabriela Carvalho será substituída por
Manuel Albino Gonçalves Silva, do PS.-----------------------------------------------------Foram aceites as inscrições para o ponto 6 da Ordem de Trabalhos.--------------1º - Análise e votação da Acta da sessão anterior. ---------------------------------Ninguém se quis pronunciar, foi colocada a votação e a acta foi aprovada por
maioria, com 5 abstenções. -------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------------Johnny Roberto de Sousa da Silva, do PS, apresentou cumprimentos e disse
que este executivo desde o início do mandato que se mostra preocupado com
os problemas sociais pelo que apresenta uma proposta que visa fazer protocolos
com a IPSS Argevadi e o Centro Social da Paróquia de Beiriz, onde se
estabeleçam apoios financeiros e as contrapartidas das Instituições. A bancada
Socialista propõe que se diligencie junto da Argevadi e do Centro Social da
Paróquia de Beiriz no sentido de celebração de protocolos que prevejam o apoio

financeiro da União das Freguesias, recebendo esta em contrapartida serviços
prestados no âmbito da acção social. A sua intervenção e respectiva proposta
farão parte integrante da acta, como anexo nº 3. ------------------------------------Sónia Maria Santos de Araújo, do PSD, cumprimentou os presentes e lembrou
que por razões familiares, tem contacto próximo com pessoas de Argivai e que
vai concentrar a sua intervenção nessa freguesia milenar. Salientou a
inauguração do Parque de Merendas e fez votos para que seja bem utilizado,
agradecendo o convite para a sua presença na inauguração. Disse que o Parque
está muito bonito, tem boa localização e todas as infra estruturas necessárias
para ser bem aproveitado, sendo um orgulho para Argivai, pelo que dá os
parabéns ao Presidente e seu Executivo pela concretização de uma obra
desejada por todos. Pede para que o Parque inicialmente previsto não seja
esquecido, porque tem bons acessos, estacionamento e conjuga a bouça com o
campo, e que deveria manter o cariz mais selvagem, de natureza. Saúda
também o Presidente e Executivo pela obra na Rua das Mós e solicita a
intervenção do Presidente para reivindicar mais Ecopontos para a União das
Freguesias. Felicita a feliz escolha do Varzim Sport Club como homenageado de
2015, considerando justa e apropriada no ano do centenário do Clube. A sua
intervenção fará parte integrante da acta, como anexo nº 4 --------------------António Rogério Martins do Poço, do CDS-PP, cumprimentou os presentes e
disse que esta intervenção não é a que mais gostaria de fazer mas é aquilo que
sente e que acha que deve dizer. Ouviu falar sobre Centros Sociais e sobre o
aniversário do Varzim. Recorda que o diálogo com o clube era distante e agora
já se modificou. Afirmou que se sente triste e frustado e que o Presidente da
Junta tem comportamentos do anterior ao 25 de Abril, não respeita as regras do
jogo e altera o jogo quando lhe convém e não sabe trabalhar em coligação. Disse
que retirou a confiança ao Tesoureiro porque não lhe quis prestar
esclarecimentos. Falou sobre subsídios atribuídos que considera injustos porque
acha que é um dever os jornais informarem sem ter de se pagar por isso. Disse
que o presidente está a alimentar mau estar no pelouro do desporto, preparando
um caminho igual ao do Tesoureiro. Afirmou que não abandonará os poveiros e
que tem uma palavra a cumprir até fim de mandato e que espera que os seus
dois colegas da Junta façam o mesmo. A sua intervenção fará parte integrante
da acta como anexo nº 5. --------------------Mário Jorge Rodrigues Mateus, da CDU, apresentou cumprimentos e afirmou
que a CDU não pode deixar de se regozijar com a inauguração do Parque de
Merendas em Argivai e cumprimenta o executivo pelas soluções encontradas
para o bom funcionamento da área e pelo tempo recorde em que a obra foi
executada. Lembra que insistiu várias vezes nesta assembleia, lembrando a
promessa eleitoral efectuada e que a abertura do Parque de Merendas, animará
o comércio local dedicado á restauração. A sua intervenção fará parte integrante
da acta e constará como anexo nº 6. ------------------------------------------Mário José Rodrigues Mateus, da CDU, na continuação do uso da palavra, disse
que a comunicação social tornou públicos, alegados desentendimentos que
terminaram com a retirada da confiança politica do Presidente da Junta ao
Tesoureiro e a Augusto Moreira e que este cenário poderá levar a detentora do
Pelouro do Desporto a solidarizar-se com o colega e se os mesmos
abandonarem o executivo, vão inviabilizar o governo desta União das
Freguesias. Como não conhece os pormenores da situação, não faz juízos de
valor, mas pretende que se esclareçam os factos, pelo que pede ao Sr.

Presidente que elucide sobre os factos e depois de ouvir as razões tomará as
iniciativas que considerar adequadas. A sua intervenção fará parte integrante da
acta, como anexo nº 7. ---------------------------------------------------------------------Igor Alberto Brandão C. S. Oliveira, do PS, cumprimentou os presentes e disse
que era com pesar que vinha falar do assunto do dia ou seja o Torneio Ovo de
Páscoa. Disse que o Presidente ao longo de 25 anos criou e zelou pelo Torneio
e agora não quer saber do que se passa, viu que está mal e nada fez para
resolver, responde e manda recados pelos jornais. Espera que se lembrem que
no Torneio o mais importante são os míudos, que apenas querem jogar e não
querem saber de problemas pessoais ou políticos. Se deu total e máxima
liberdade ao pelouro responsável do evento, tem agora oportunidade de
esclarecer se os responsáveis falharam e onde falharam.-----------------------------José Ricardo Santos Batista da Silva, do PS, cumprimentou os presentes e disse
que cada vez mais as assembleias adquirem um carácter caricato e que
chegamos a esta assembleia num regime de guerra aberta, não entre a oposição
e o executivo, mas nos jornais, na Rádio, nas ruas, entre o presidente e o seu
executivo. Dá os parabéns ao Presidente porque não só aniquilou os parceiros
de coligação como também um elemento que até há bem pouco tempo o apoiou
e foi companheiro em cartazes. Pergunta-se onde estará o problema e cita
algumas notícias dizendo que até foi recordar o debate onde trocaram
impropérios semelhantes aos de agora. Pergunta se antes o Sr. Delfim e o CDS
tinham a confiança do Presidente e se agora ficou mais sensível. Diz que o Sr.
Presidente teve desculpas bem preparadas, mas que se esqueceu de dizer que
o Tesoureiro tem contestado as contas, e que até colocou por escrito que não
concorda com a contratação de pessoas por recibos e que a junta até pode estar
a cometer ilegalidades, e pode ser auditada por falsos recibos verdes. Deixa
conselhos ao próximo tesoureiro, dizendo que caladinho é que é o caminho,
porque esta junta só reconhece uma autoridade. Pede ainda ao Sr. Delfim Brás
para falar nesta assembleia e se defender deste enxovalhar público e que ponha
a claro o que realmente se passou. A sua intervenção fará arte integrante da acta
como anexo nº 8. -------Maria de Fátima Torres Alves, do PSD, apresentou cumprimentos e revelou-se
satisfeita por a assembleia regressar a Beiriz, sua terra e de muitos hoje aqui
presentes. Felicita o Presidente e executivo pelos trabalhos efectuados nas
freguesias, limpezas, arranjos, manutenção, mediação em tudo o que fôr
necessário, apoio ás associações recreativas, desportivas, culturais e religiosas,
iniciativas para os idosos, crianças e população em geral. Pede que em futuras
intervenções de obras, considerem a Rua dos Sanguinhais, que acumula muita
água, necessitando de construção de sarjetas e deverá merecer a atenção da
Junta para contribuir para o bem estar da população. A sua intervenção fará
parte integrante da acta como anexo nº 9. -------------------------Mário Jorge Ferreira Fernandes, do PSD, apresentou cumprimentos e disse que
queria falar um pouco de Beiriz, onde tem mais contacto com a população.
Lembrou a obra que arrancou no Largo das Cruzes, pela qual dá os parabéns.
Falou sobre o salão em que está a decorrer a Assembleia, que deveria ter melhor
acessibilidades, para receber com mais dignidade. Quis saber se havia qualquer
projecto previsto no sentido da criação de novos parques para crianças em
Beiriz, pois acha que são necessários. ------------------------------------Francisco Ribeiro, do CDS/PP, cumprimentou os presentes, e disse que no início
da Assembleia até pensou estar em Vilar de Perdizes, com tanta coisa no ar,

tanto ar conspirativo que se vivia na sala e tantos cenários imaginários. Notou
que a bancada socialista quer tirar partido da situação criada e lamenta porque
para criticar uns até se aliam a outros, sem que isso faça qualquer sentido.
Afirmou que não gosta de jogos florais e que os homens e mulheres têm cabeça
para ser usada também com fins políticos mas sem ultrapassar barreiras que até
são ridículas, não é quando nos interessa estamos deste lado e quando não nos
interessa, já estamos do outro. Sei que tentam tirar proveito, mas são pessoas
grandes a quem não tem de dar chás, mas não consegue ficar calado, porque
diz sempre o que sente. Está aqui para defender a sua terra e quando tem de
criticar, critica, mas quando tem de elogiar, também o faz. Agradece os convites
que recebeu para a visita do D. Eurico e para a inauguração do Parque das
Merendas. Dá os parabéns pela obra, que está bonita e faz recordar os seus
tempos de criança quando ia para o Anjo. Pede ao Presidente que transmita a
quem de direito que a sua rua, a Rua José Malgueira, em que tantas vezes falou
ter jogado á bola, está quase pronta e é uma obra com gosto e que lhe dá
orgulho, com uma iluminação excepcional. Está a ser criticada por alguns por
levar muitos mecos nos passeios, mas que sabe que só assim se poderão
controlar os estacionamentos proibidos, pois não há civismo por parte da maioria
das pessoas. A rua parece um rio tal a sua claridade e convida os presentes a
visitá-la e a vê-la por vários ângulos, pois a sua iluminação é um novo conceito,
que permite poupança e que lhe dá um aspecto muito bonito. Pede que se tente
colocar uma passadeira junto ao cemitério nº 1, na direcção da porta lateral,
porque torna-se perigoso atravessar a rua naquele local e devemos prevenir e
não remediar. E o terreno em frente a essa porta deveria ser arranjado e
aproveitado para que se possa lá estacionar em condições, não sabe se é do
Município, mas devia-se tentar melhorar a sua aparência. Termina dizendo que
se deve pensar sempre no que se diz, pois ás vezes as pessoas falam demais,
esticam-se e deturpam o que se diz e o que não se diz, pelo que em certas
situações, melhor mesmo é estar calado. --------------------------------------------------Manuel Albino Gonçalves Silva, do PS, apresentou cumprimentos e referiu que
a iluminação em Argivai ainda está em mau estado, alertou para os contentores
do lixo em condições não desejáveis e propôs a colocação de placas que alertem
os habitantes para os dias de recolha diferenciada, porque os chamados
monstros se acumulam durante dias á volta dos contentores. Disse que a
paragem de autocarro na Rua da Pedreira está deteriorada e que no cemitério
de Argivai, se deveria abrir o portão do lado mais recente, porque tem rampa e
proporciona mais fácil acesso. Alertou para o piso na rua Nova de Casal do
Monte, que não está em boas condições e por fim deu os parabéns pelo Parque
de Merendas, esperando que o inicialmente projectado não fique esquecido.
Disse que o Aqueduto de Stª Clara foi considerado o quarto mais bonito do
Mundo, mas que embora a bancada do Partido Socialista tenha alertado para a
sua importância, tem sido esquecido por parte das entidades publicas e que a
Junta apenas reencaminha para a Câmara, mas que entende que a Junta deve
ter uma acção fiscalizadora e pressionar o Igespar e visto a proposta do PS para
um evento comemorativo dos 300 anos do Aqueduto ter sido rejeitada, mas ter
sido dito na altura que seria dada relevância a esse assunto, pergunta em que
ponto se encontram essas iniciativas. Para terminar, afirmou ter recebido com
espanto a acta em que dizia que o Presidente assume as Obras e Manutenção
da Freguesia de Argivai, dado o Sr. Augusto Moreira não mostrar disponibilidade
nesta área, nem apresentar qualquer assunto ou problema sobre Argivai, nunca

tendo nada a dizer. Diz ao Sr. Augusto que terá de vir falar e defender-se. A sua
intervenção fará parte integrante da acta e constará como anexo nº 9. -----------Maria Alice Pereira Ribeiro Monteiro, do PSD, cumprimentou os presentes e
alertou para a necessidade em Argivai de pintura de passadeiras, tratamento e
restauração do nicho da Nª Sª de Fátima e reforço ou substituição de alguns
ecopontos e caixotes do lixo. A sua intervenção fará parte integrante da acta
como anexo nº 10. -------------------------------------------------------------------------------Daniel Gonçalves Bernardo, Presidente da União das Freguesias da Póvoa de
Varzim, Beiriz e Argivai, no uso da palavra responde ao Sr.Jonnhy Silva, que
deve ler com mais atenção as actas, pois desde o início do seu mandato que a
Argevadi tem atribuída uma verba trimestral e que o Centro de Dia de Beiriz, tem
verba aprovada que será atribuída após o lançamento da 1ª pedra, pelo que não
vê motivos para que seja apresentada qualquer proposta de ajuda a essas
colectividades. Quanto á verba atribuída ao Mais Semanário responde ao Sr.
Rogério do Poço, que não é qualquer subsídio, mas o pagamento de uma factura
pelo trabalho efectuado na divulgação do Torneio Ovo de Páscoa, que a
detentora do pelouro do desporto, perante duas propostas, se decidiu por uma e
foi apoiada por maioria do executivo. Diz ao Sr. Igor Oliveira que se preocupa
efectivamente com o Torneio Ovo de Páscoa e que deve ter mais cuidado com
a linguagem que emprega. Afirma que ouviu já várias associações e pediu à
detentora do pelouro do desporto que lhe passasse por escrito as suas opiniões
e depois irá decidir. Quanto ao que o Sr. Ricardo Silva disse, pede-lhe para não
esquecer que não foi eleito presidente da junta, pois os eleitores não votaram
para tal, e leu o comunicado que o mesmo dirigiu às Associações referente ao
Torneio Ovo de Páscoa, num claro aproveitamento político do assunto. Quanto
á referência a ilegalidades nas contas, pede-lhe para ler com atenção as actas
e verificar que o Plano de Actividades e Orçamento foi aprovado por
unanimidade, assim como o assunto dos serviços prestados e falsos recibos
verdes, existem sob proposta do presidente, mas todos os contratos foram
aprovados por unanimidade do executivo. Quanto às obras solicitadas estão
vários projectos em andamento e quanto a melhoria de acessibilidades a
instalações em breve a União das Freguesias irá candidatar-se ao Portugal 2020
e as instalações serão objecto de estudo, procurando melhorar condições e
acessibilidades. Elucidando de uma forma geral todos os presentes, em Argivai,
na Rua de Calves, por baixo do pontão, tinha de se andar de barco, foi arranjada
e já se circula sem problemas. Haviam habitações que ficavam alagadas em
tempo de chuva, foram colocadas várias válvulas de retenção e o assunto
resolveu-se, na zona da Escola da Pedreira, foram colocadas lombas e
passadeira que era necessária e o estacionamento em espinha está arranjado.
Na rua António de Stª Clara andava-se de galochas e já está concluído o arranjo.
Na Rua das Mós as águas pluviais e o saneamento corriam a céu aberto e já se
resolveu. O parque das Merendas que diziam ir passar mais um dia de Anjo sem
ele, já se inaugurou e proporcionou um dia de Anjo maravilhoso e não vai
descurar o terreno que se tinha planeado inicialmente para o Parque de
Merendas. Estão em estudo várias obras como requalificar a Travessa de Calves
em frente aos moinhos Velhos, a pavimentação da Rua dos Engenhos e
prolongamento da Rua dos Violantes e o saneamento será feito atempadamente,
conforme os loteamentos. A urbanização de terrenos confrontantes terão de ser
negociados com os proprietários porque a rua é estreita, para puder ser alargada
e falta pavimentar cerca de 102 metros. Em Beiriz fez-se o arranjo da Igreja

Paroquial estando a fuga de água resolvida. A queda e quebra da cruz de Pedra
da Igreja fez avarias, já foi mandada reconstruir a cruz e melhorando o tempo
terá de ser levantado o telhado. Foi feito o arranjo do poço que punha em causa
a segurança de crianças e outros que por lá passassem e foi iniciada há dois
dias a Rua do Rio Novo, com alargamento, pavimentação e futura iluminação.
Está concluída a iluminação da rua que passa atrás da escola primária. O
projecto da sede do Rancho era megalómano e ultrapassado pelo que ficou
decidido fazer uma coisa mais simples e aguardamos projecto técnico. Os
direitos de superfície do Lar de Idosos, cedidos á Santa Casa da Misericórdia
por 51 anos foi discutido com o Provedor que disse ser para esquecer o
pagamento, mas a Mesa irá decidir para que seja anulado esse direito. Os
problemas com moradores que pretendiam abate de árvores está resolvido e
foram abatidas duas árvores. O Presidente diz que após este resumo, em que
nem constam todas as iniciativas, não compreende que digam que a União das
Freguesias nada fez por Argivai e Beiriz.--------------------------------------------------Após a intervenção do Presidente da União das Freguesias, gerou-se um diálogo
entre o Presidente da Assembleia Manuel Milhazes e Delfim Brás e Esmeralda
Carmo que pretendiam usar da palavra, não lhes sendo permitido pelo
Presidente da Assembleia, por serem elementos do Executivo. Interferiu Ricardo
Silva, e segundo ele e citando o regimento aprovado, perante solicitação do
plenário, os elementos do Executivo podem interferir e usar da palavra. Após
leitura do regimento o Presidente da Assembleia autorizou que falassem. -------Delfim Brás, afirmando ter pouca experiência política, diz que depressa entendeu
que em politica vale tudo até mesmo tirar olhos, interessa o individual e não o
colectivo e explicou porque concorreu e porque aceitou o desafio de estabelecer
um memorando de entendimento politico. Diz que assinar o memorando não
significa para ele pactuar com tudo que o executivo pretende fazer e lamenta se
não agradou á maioria que tenha querido desempenhar o seu lugar de forma
livre e consciente, mas que não lamenta o tempo que dedicou á causa publica e
em que afirmou tudo o que pensa. Diz ao Presidente que não era antes e
continua a não ser seu amigo politico, e quer deixar uma palavra de apreço á Drª
Esmeralda Carmo, colega de lista no executivo, pela sua coragem e
determinação e uma palavra de reconhecimento ao Sr. Augusto Moreira pela sua
imparcialidade. Disse que respeita a população que o escolheu e que respeita o
Memorando e a democracia, mas não a qualquer preço e que por isso continuará
a ocupar o lugar para que foi eleito. A sua intervenção fará parte integrante da
acta, como anexo nº 11.------------------------Esmeralda Carmo, disse que em virtude de equívocos e falsas declarações
veiculadas a propósito da participação das equipas n Torneio Ovo de Páscoa
2015, como responsável do Pelouro do Desporto e pela organização do Torneio
vem esclarecer em dez pontos algumas situações e em face desse
esclarecimento conclui que as declarações do Presidente da ACDMariadeira
além de infelizes são falsas e inaceitáveis do ponto de vista pessoal, convidandoo a apresentar qualquer documento ou declaração proferida por ela ou por
qualquer outro elemento da organização, comunicado o afastamento da
ACDMariadeira. Diz ainda que estão na junta o escalonamento dos jogos e os
respectivos equipamentos mandados fazer para as três associações que
desistiram da prova. Afirma ser, tanto ela, como a União das Freguesias
totalmente alheios às desistências das equipas que o fizeram, sendo essa uma
decisão de única e exclusiva responsabilidade das Associações que desistiram.

Apesar de tudo, convida formalmente todas as onze associações da União das
Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai a participarem na edição do
próximo ano. A sua intervenção fará parte integrante da acta, como anexo nº 12.
Augusto Moreira disse que queria apenas dizer palavras simples e breves e que
o Presidente actual se vangloriou de muitas obras feitas em Argivai, mas que se
esqueceu que muitas foram tratadas e planeadas por ele, quando antigo
presidente. Que calcorreou muitas vezes a freguesia a pé, na tentativa de
resolver problemas que existiam e que foi ele que deu os primeiros passos para
tentar resolver coisas que agora se fizeram. Que na Rua António de Stª Clara
deixaram passar em alguns terrenos a seu pedido e agora só fizeram as obras.
Que na Rua das Mós não havia nada no seu tempo e que essa Rua tem parte
de Argivai e parte de Vila do Conde. Quanto á sua posição nesta União das
Freguesias, diz que foi o actual Presidente que disse que era ele o responsável
em Argivai, mas que não serve para joguete de ninguém, nem anda ás ordens
de ninguém e se ainda está na Junta é por respeito aos que votaram nele e como
não serve para abanar a cabeça, o Sr. Presidente é que lá está e está muito
bem, por isso que faça o que tem de fazer, e ele não colabora em nada. --------Johnny Roberto de Sousa da Silva, do PS, pediu a palavra só para dizer ao
Presidente que lê atentamente as actas e sabe os subsídios que são atribuídos,
não pediu reforço dos mesmos, apenas pediu que sejam efectuados protocolos
para se definirem direitos e deveres e eventuais contrapartidas. ----O Presidente
da Assembleia, Manuel António da Silva Milhazes, colocou a proposta que
consta como anexo 3 a aceitação e foi aceite por unanimidade. -O Presidente da Assembleia, Manuel António da Silva Milhazes, colocou a
proposta que consta como anexo 3 a votação e foi aprovada por unanimidade.
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
2015. --------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo ninguém para intervir, passou-se ao ponto seguinte. ----------------4º- Discussão e Votação para aprovação do Relatório e Contas de Gerência de
2014 com a recomendação do nº 4 do Art 17º da Lei 5ª/2002. ----------------------Johnny Roberto de Sousa da Silva, do PS, no uso da palavra disse que se
surpreende com o facto de o Presidente compactuar, como já anteriormente,
com a discussão e votação de um documento essencial, sem este estar
acompanhado da acta da sua aprovação. Citando várias leis e artigos tentou
fazer ver que não se devia fazer a discussão do documento, solicitando a retirada
deste ponto e convocação de nova assembleia para discussão e aprovação do
relatório de contas. A sua intervenção fará parte integrante da acta, como anexo
nº 13. ------------------------------------------------------------------------Igor Alberto Brandão C. S. Oliveira, do PS, disse ter feito uma análise ao relatório
de contas do exercício de 2014 e questionou os valores da execução das
rubricas de aquisição de bens de capital, na ordem dos 10% e da conta de
construções diversas, rondando os 11%, solicitando ao Presidente do executivo
uma explicação para tamanho desvio face ao orçamento, em duas contas que
em conjunto, são quase metade do orçamento total. Referiu ainda que nas
despesas com pessoal, a execução ronda os 99%, o que prova que o executivo,
além de pagar os vencimentos, revela pouca imaginação e capacidade para pôr
em prática o restante programa. ---------------------------------José Ricardo Santos Batista da Silva, do PS, afirma estar em pleno exercício de
mais um acto ilegal, e pergunta se vai votar umas contas, sem saber qual o voto

de cada elemento do executivo e sem saber se há declarações de voto e diz que
no meio da polémica existente entre o Tesoureiro, Presidente da Junta e o
Presidente da Assembleia alguém acha que vai votar sem saber qual foi o voto
do Sr. Delfim Brás. Diz que cabe aos deputados contrariar este atalho na
ilegalidade, e apela ao voto contra a omissão de informação e ao atropelo da
capacidade de decisão. A sua intervenção fará parte integrante da acta, como
anexo nº 14. -------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Oliveira Carvalho, do PSD, apresentou cumprimentos e diz que todos
reconhecem que 2014 foi um ano de adaptação e de estágio para todos, mas
onde se verificaram várias iniciativas e actividades realizadas com sucesso,
destacando algumas, como o endividamento bancário zero, não há dividas a
fornecedores, os saldo de gerência transitado duplicou em relação ao ano
anterior o que permite a perspectiva de realização de diversas obras, há
repartição equilibrada de subsídios e as rubricas que apoiam o desporto, a acção
social, a cultura, as confrarias, as irmandades e as famílias foram aumentadas,
ou seja efectuaram-se ajustes onde era necessário, tendo sido bem
interpretados os sinais da crise. Por tudo o que disse, sente orgulho na
estabilidade financeira, resultando do trabalho do executivo pelo que votarão a
favor e felicitam o executivo pelo trabalho realizado, incentivando-o a continuar
com mais e melhor em nome dos superiores interesses da população. A sua
intervenção fará parte integrante da acta e constará como anexo nº 15. --------António Rogério Martins do Poço, do CDS-PP, disse que vota contra a aprovação
do Relatório de Actividades e Contas de Gerência de 2014, porque sabe que o
mesmo foi aprovado no executivo por quatro votos a favor e três abstenções e
sabendo ele que o tesoureiro se absteve, sem que o mesmo justifique porque o
fez, não pode tomar outra decisão. Pede que o esclareçam em relação ao
assunto porque nos dinheiros públicos não podem haver dúvidas. A sua
intervenção fará parte integrante da acta e constará como anexo nº 16. ----------Nuno Miguel Bastardo Roldão, do PS, apresentou cumprimentos e disse que
segundo a lei as actas devem acompanhar os documentos para que todos os
elementos da assembleia tenham total informação do processo de votação das
mesmas e que a falta da acta representa falta de respeito para com a Assembleia
de Freguesia. Fazendo ainda assim uma análise ao Relatório, este apresenta
uma taxa de execução de 63%, o que demonstra incapacidade para cumprir com
o Plano de Actividades e Orçamento e as Despesas Correntes têm um enorme
peso, absorvendo todas as Receitas Correntes e parte das de Capital. Verificase um vazio de ideias de um executivo que não conhece as carências estruturais
das freguesias e dos anseios das suas populações e em nome da bancada do
PS, apresenta o voto contra. A sua intervenção fará parte integrante da acta e
constará como anexo nº 17. --------------------------------Hamilton Manuel Lopes Ribeiro, do PSD, apresentou cumprimentos e quis saber
onde foram gastos alguns valores constantes de rubricas do orçamento e porquê
que em algumas rubricas a execução é tão baixa. Diz que está provado que a
União das Freguesias sabe dar dinheiro pois os valores de donativos são
consideráveis, mas em execução de obras, não sabe ou não quer fazer, pois
propostas não faltam. E diz que é tempo de dizer basta, pois a taxa de execução
é ridícula e somada aos recentes acontecimentos, exigem respeito e que se
cumpra o que foi dito e que os deputados do PSD eleitos por Argivai votam
contra. A sua declaração de voto fará parte integrante desta acta e constará
como anexo nº 18. --------------------------------------------------------------------

Mário Jorge Rodrigues Mateus, da CDU, diz que vota contra este relatório pelo
mesmo motivo que tem votado contra os anteriores, pois não se revê neste modo
de governação. Diz que a diferença entre o CDU e outros partidos é que não
calam o descontentamento em relação á politica de quero, posso e mando e que
já vem acontecendo há vários anos, com vários executivos que parecem sentirse acima dos interesses das populações. Não quer, com isto dizer, que nada de
positivo é feito, pois não seria verdade, mas gostariam de ver esta autarquia a
defender outros valores, pois o executivo não pode demitir-se do seu direito de
saber de que forma as verbas distribuídas são aplicadas e gostariam de ver
iniciativas por forma a envolver as populações na discussão politica, ouvindo
sugestões e ideias. A sua intervenção fará parte integrante desta acta, como
anexo nº 19. ---------------------------------------------------------------Colocado o Relatório de Actividades e Contas de Gerência de 2014, a votação,
pelo presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel António da Silva Milhazes,
foi reprovado por maioria, com 12 votos contra. ---------------------------5º- Apresentação do Inventário da União das Freguesia da Póvoa de Varzim,
Beiriz e Argivai. -----------------------------------------------------------------------------------António Rogério Martins do Poço, do CDS-PP, disse que futuramente o
Inventário devia especificar um a um, os artigos e localização dos imóveis e
terrenos, pois assim está difícil de entender e conferir. --------------------------------Alice Ribeiro Monteiro, do PSD, vem fazer sugestões de melhoramento em
relação ao inventário onde não deveria constar o material estragado ou
danificado, que se deveria incluir na Delegação de Argivai as bandeiras da
Freguesia, do Município e da União Europeia e que a toalha mencionada no
inventário devia ter características descriminadas por ser de valor considerável,
e a discriminação de imóveis ou terrenos deviam ter a sua localização, para mais
facilmente serem identificados. A sua intervenção fará parte integrante da acta,
como anexo nº 20. -----------------------------------------------------------------------6º - Período para intervenção do Público, com tempo limitado, desde que
previamente inscrito, através dos Membros da Mesa. ---------------------------------Carlos Alberto Campos, cumprimentou os presentes e disse que morador de
Beiriz, está indignado e preocupado com alguns assuntos como por exemplo o
Largo da Margarida que passou a parque de estacionamento da Escola C+S e
que se continua a estacionar nas zonas verdes. Também acha que as lombas
devem ser iluminadas, porque as zonas onde estão colocadas têm fraca
iluminação. Queria saber porque destruíram o parque Infantil da Margarida e
para quando a construção de um novo parque infantil. Disse que a GNR tem dois
agentes no Programa Escola Segura que andam dentro de um carro e só na
zona das escolas, mas que deviam andar a pé e por todas as zonas. Acha
fundamental a criação de Ecopontos subterrâneos, porque como estão dão mau
aspecto ao ambiente.---------------------------------------------------------------------Manuel Azevedo Ferreira, cumprimentou os presentes e disse que é morador na
rua do Postiga, que não tem condições para peões e que o trânsito não respeita
ordens nem regras. As águas pluviais quando chove, inundam a zona e é
necessária uma intervenção urgente, porque a rua tem zonas largas e zonas
estreitas e em tempo de chuva a água chega a meio da via e tem vindo a piorar.
Na viela, andaram as máquinas por causa do saneamento e destruíram as
valetas e nem a pé se pode lá andar e os carros batem em baixo. Chovendo é
um mar de água que se junta há que está na Rua do Xisto. -

O Presidente disse que ia verificar o que aqui foi dito e o que seria possível fazer
em relação aos assuntos focados. ---------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Milhazes,
agradeceu a presença de todos, e afirmou estar muito triste com o decorrer desta
Assembleia e que desde que é Presidente desta Assembleia de Freguesia,
incluindo o mandato anterior é a primeira vez que como Poveiro, sai
desagradado e lembra que as questões pessoais devem ficar lá fora e que aqui
dentro se deve servir a Póvoa e os Poveiros, que devem esquecer as bandeiras
lá fora e aqui dentro respeitar aqueles que os elegeram e pelos quais estão aqui
e que deviam meter a mão na consciência e avaliar o que hoje aqui foi dito,
agradecendo que tragam mais vitalidade positiva para a próxima assembleia,
dando por encerrada a reunião quando eram zero horas e trinta minutos do dia
18 de Abril de 2015. ---------------------------------------------------------De tudo para constar, se lavrou a presente acta.------------------------------------------

