ATA N.º 150

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, pelas
vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Santa Marta
de Portuzelo, nesta freguesia de Santa Marta de Portuzelo e no edifício da Junta de
Freguesia, com a presença de todos os elementos, exceto Joaquim Parente Antunes, o
qual se fez substituir por João Correia Gomes, conforme convocatória elaborada pela
sua Presidente, em sessão ordinária, estando ainda presente o Presidente, o Secretário
e a Tesoureira do Executivo. Tendo a presente a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Período antes da ordem do dia;
Ponto dois: Informação do Presidente da Junta;
Ponto três: Alterações ao orçamento;
Ponto quatro: Alterações e ajustes à toponímia da freguesia;
Ponto cinco: Assuntos de interesse da freguesia;
Ponto seis: Intervenção do público;
Ponto sete: Aprovação da ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para dar a conhecer as
justificações de presença de Lino Ricardo Soares Rodrigues e Fátima Cristina Afonso
Ferreira Preza, elementos da bancada do Partido Socialista. Seguidamente, informou
que João Correia Gomes está a substituir corretamente Joaquim Antunes, pois
recebeu um pedido de suspensão de mandato por cinco dias, por parte de Joaquim
Antunes.
De seguida, foi colocada a ata número cento e quarenta e nove a votação.
Interveio Pascoal Antunes para que se proceda a uma correção da ata, no que
toca ao ponto onde se diz “Quanto à Linha Vale do Lima, o vereador acredita que
algumas pessoas do Partido Socialista até quer tirar algumas infraestruturas”,
salientando que não foi o vereador que mencionou isto mas sim o Presidente.
A Presidente da Assembleia tomou a palavra e informou que a correção será
efetuada.
Procedeu-se, então, à votação e a mesma foi aprovada com oito votos a favor e
uma abstenção da bancada do Partido Socialista, em virtude da ausência do membro
João Correia Gomes na Assembleia anterior.
Seguidamente, procedeu-se à leitura da correspondência recebida. Assim, foi
lida uma carta dirigida à Presidente da Assembleia, enviada por Luís Tiago Cunha e
que se encontra em anexo a esta ata.
1 Período antes da ordem do dia

Tomou a palavra Luís Gonzaga para citar uma passagem do Boletim Informativo
de junho de dois mil e quinze, a saber: “Por tudo isto os Santamartenses podem
contar com este Executivo que já deu provas suficientes do seu valor e para aqueles
que acreditaram no nosso projeto um muito obrigado”, salientando que o Presidente
“atira os foguetes e apanha as canas”. Em relação à Oposição, o Boletim diz assim:
“Para todos aqueles que acharam que não seríamos a solução, espero que estejam
resignados, pois apesar das provas dadas, aqueles em quem acreditaram não passam
mais do que os “vendilhões do Templo””, referindo que é uma falta de ética, altamente
ofensivo. Considerou que o Boletim é para informar os Santamartenses e não para
ofender. Acrescentou que o Presidente do Executivo ofendeu não só a Oposição, mas
todos aqueles que votaram nela. Relembrou o significado da expressão “vendilhões do
Templo”, acrescentando que nenhum elemento da bancada do Partido Socialista
alguma vez tirou vantagem da Igreja ou recebeu dinheiro. Afirmou que o Presidente foi
infeliz nesta ofensa que fez aos elementos da bancada do Partido Socialista, presentes
nesta Assembleia. Quanto às palavras proferidas pela Presidente da Assembleia sobre
os panfletos do Partido Socialista, que se tratava da reprodução fiel das atas, afirmou
que o seu objetivo é informar todos os Santamartenses, assim como o faz o Presidente
do Executivo, e que não há nenhum mal nisso. Por fim, questionou o Presidente sobre
o custo dos boletins, quer por parte da tipografia, quer por parte dos correios.
Interveio Ana Rita Pereira que procedeu à leitura de um documento que se
encontra em anexo a esta ata.
Interveio António Antunes para saudar a continuidade da presença do público
nas Assembleias, o que revela interesse pelos assuntos da freguesia. Relembrou que o
Executivo já se encontra com dois anos de mandato e que, apesar das dificuldades e
dos cortes efetuados no Orçamento, tem conseguido a realização de feitura de obra,
dentro das suas possibilidades, com receitas alternativas. Estas obras estão bem
patentes aos olhos de todos. Citou, como exemplo, a Rua da Floresta, a Rua do
Anjinho, a Rua dos Pescadores, a intervenção na Rua Linha Vale do Lima. Realçou a
melhoria no tocante às águas pluviais, reforçando que o problema foi resolvido, sinal
que o Executivo está atento aos problemas e que executou o trabalho, de acordo com
as pretensões dos habitantes. Mencionou, ainda, a Semana Cultural, projeto que se
tem mantido e engrandecido. Salientou, também, o reforço da rede de ecopontos na
freguesia, nomeadamente em Samonde. Por fim, deixou uma palavra de apreço a
todas as Comissões de Festas da freguesia, a saber as de Santa Tecla, Santo António,
Souto da Silva e Romaria de Santa Marta, pois trabalham em prol da freguesia e devese louvar o trabalho desenvolvido por todas estas pessoas envolvidas. São ações que
engrandecem a freguesia e dão a conhecer a gente de Santa Marta.
Interveio Pedro Vaz para manifestar a sua opinião em relação às intervenções
efetuadas pela bancada do Partido Socialista. Assim, no tocante ao Boletim
Informativo, salientou que é da responsabilidade da Junta de Freguesia e os textos
produzidos, assim como os seus autores, são responsáveis por aquilo que escreveram.
Quanto ao seu preço, obviamente tem algum custo, e exemplificou com a carta dos
Serviços Municipalizados recebida mensalmente, salientando que nunca viu o Partido
Socialista queixar-se sobre os custos. Relativamente à intervenção de Ana Rita Pereira,
louva a sua atitude considerando, no entanto, que a doação de verbas não é inédito
nem nenhuma inovação. No que concerne às verbas da Assembleia de dezembro,
relembrou que a Junta participa no Movimento de Caridade Cristã e apoia-o. A
entrega é feita em género e entregue a essa entidade. Aconselhou a Oposição a
participar nessas atividades que não são da Junta de Freguesia mas onde se verifica a
sua colaboração. Sobre a intervenção de António Antunes, referiu que para além de
tudo o que disse e que concorda também, há que atribuir um louvor ao Ciclismo de
Santa Marta pela atividade que tem e, também, porque comemora o seu quadragésimo

Circuito e se trata de uma associação que tem dado “caras”. Por fim, informou que
procedeu a uma solicitação junto ao Presidente do Executivo, no sentido de lhe prestar
alguma informação sobre os mandatos dos anos de mil novecentos e setenta e seis a
mil novecentos e oitenta e nove, onde se verificou uma prática que seria habitual,
usual e legal sobre o pagamento de deslocações do Presidente da Junta, sendo
contabilizados os quilómetros percorridos. Relembrou que foi acusado na Assembleia
de setembro de dois mil e catorze e que solicitou ao Executivo a emissão de uma
certidão, salientando que irá ser entregue à Presidente da Assembleia assim como a
cópia do recibo. De seguida, procedeu à leitura da respetiva Certidão, que se encontra
em anexo a esta ata. Voltou a frisar que Luís Gonzaga disse na Assembleia que nunca
tinha recebido alguma verba por deslocações dentro da freguesia. Referiu que o
documento será apenso à ata, como forma de limpar o seu bom nome que foi
enxovalhado. Concluiu que esta Certidão é a prova cabal de que alguém recebia
valores por quilómetros percorridos, inclusivamente dentro da freguesia.
Interveio Luís Gonzaga para referir que até mil novecentos e setenta e oito não
recebeu nenhum dinheiro e que, devido ao avançar da sua idade, desistiu de realizar
conferências por causa da sua memória. Reconheceu que a sua memória o traiu e
informou que também solicitou uma certidão ao Presidente do Executivo para mostrar
os respetivos documentos. De seguida, pediu desculpa pela falta de memória assim
como a Pedro Vaz. Por fim, referiu que se deve ter preocupação com o meio ambiente e
o clima. Salientou que tomou conhecimento que um funcionário da Junta tem usado
herbicida e, sendo um elemento químico muito perigoso, já solicitou ao Presidente da
Câmara a sua abolição. Por conseguinte, também a solicitou ao Presidente do
Executivo.
Interveio Pascoal Antunes para referir que a Junta de Freguesia tem imensos
espaços públicos e aconselhou o Executivo a realizar os eventos nesses espaços, e não
na Igreja, pois ninguém é obrigado a lá estar para contribuir com alguma coisa. Por
fim, comentou que já viu pessoas do Executivo a ir tomar café com o carro da Junta.
Interveio Pedro Vaz para informar os presentes que o salário médio mensal de
um trabalhador português no ano de mil novecentos e setenta e oito era, em euros, de
vinte e oito euros e vinte e quatro cêntimos, e que os valores recebidos em deslocações
dentro da freguesia, por parte de Luís Gonzaga, foi de cinco escudos por quilómetro,
no ano de mil novecentos e setenta e oito, sendo que realizou cem viagens a Samonde,
perfazendo quinhentos e sessenta quilómetros e cujo valor foi de dois mil e oitocentos
escudos. Concluiu dizendo que não aceita lições de moral e que o assunto está
terminado aqui.
A Presidente da Assembleia tomou a palavra para prestar algum esclarecimento
sobre os refugiados de guerra. Informou que os que se deslocam para Portugal têm
tudo assegurado, pois já entram com o estatuto de refugiado. Até ao momento, a verba
tem sido reposta sempre que haja necessidade, para assegurar a vida diária dos
refugiados.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos.
Relativamente às críticas de Luís Gonzaga sobre o Boletim Informativo, informou
que a página dois do mesmo faz referência às várias atividades desenvolvidas,
salientando o segundo Concerto de Natal Solidário que é organizado para fornecer
vários produtos para a associação de Santa Marta, às obras e intervenções efetuadas,
ao Souto de Santa Marta, projeto que já foi apresentado ao Presidente da Câmara em
março, aos Contatos Institucionais assim como à Semana Cultural. Acrescentou que o
objetivo foi dar essas informações às pessoas e não é feito mensalmente porque não
existe verba suficiente. No entanto, Luís Gonzaga ficou “indisposto” com um parágrafo
que o Presidente do Executivo escreveu, mas que assume. Acrescentou, ainda, que é a
sua posição. O objetivo não foi para ofender ninguém mas sim para esclarecer as

pessoas. Quanto à observação feita sobre o uso do carro para ir tomar café,
considerou que é de alguém que não tem nada que dizer, que tem falta de
argumentos, e que é “indecente” proferir esta afirmação pois todos sabem que o carro
fica na Junta e que o Executivo se desloca nos seus carros particulares. Mencionou,
ainda, que o Executivo não tem dificuldade em provar seja o que for porque quem não
deve não teme. Referiu, também, que não recebe nada pelos quilómetros percorridos e
que existem registos dos quilómetros feitos na freguesia pelas viaturas. O Executivo
tem como objetivo reduzir os custos. Reforçou, ainda, que o Boletim Informativo é
elaborado por Carlos Lourenço a custo zero, assim como a página do site da freguesia,
o Boletim Mensal e a preparação de notícias. No tocante à intervenção de Ana Rita
Pereira e à doação de verbas, considerou que é da responsabilidade da Oposição, e a
transferência deverá ser feita às contas pessoais. Acrescentou, também, que a Junta
não tem uma fatura por pagar, assim como uma Assembleia. Se a Oposição pretender
entregar algum donativo, está no seu pleno direito. Referiu que o objetivo do Executivo
é cumprir o plano e que irá cumpri-lo com certeza. Em relação à intervenção de
António Antunes, agradeceu as palavras proferidas e acrescentou que foram dois anos
de muita labuta. Quanto a Luís Gonzaga, confirmou que trouxe umas certidões mas
não avaliou nada dos documentos visionados, não pondo assim em causa seja o que
for. Certificou apenas o que existia e mostrou-lhe toda a documentação solicitada. De
seguida, informou que é Presidente da CSIF, que abarca Santa Marta de Portuzelo,
Serreleis e Cardielos. No ano anterior, verificou-se a recolha de bens, sendo ele o
responsável, pois ninguém quis sê-lo. Salientou, ainda, que participaram várias
pessoas presentes, nomeadamente do Partido Social Democrata, assim como os
Movimentos, as pessoas ligadas à parte social, mas ninguém da Oposição participou.
Este ano o evento irá realizar-se também, sendo que voltará a ser novamente o
Presidente, com muito gosto. Apelou à participação da Oposição. Por fim, deu a saber
que o Executivo disponibilizou o carro para transporte, nesta semana, reforçando a
sua disponibilidade para prestar o apoio necessário.
2 Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que o Executivo
continua a desenvolver contatos institucionais assim como várias atividades. Informou
que o Banco BPI sairá da freguesia, salientando que o Executivo fez toda a pressão
para que não saísse, sendo que foi realizada uma reunião com o Diretor Comercial. No
entanto, é uma situação irreversível. Acrescentou que haverá a requalificação do
cantão número oito e, brevemente, a construção de um espaço de ossadas e cinzas até
ao final de outubro. Mencionou a Semana Cultural que já é um marco cultural da
freguesia. Salientou, ainda, os trabalhos iniciados na Rua dos Pescadores para a
colocação de uma conduta de gás e o início das obras na Rua Linha Vale do Lima
(segunda fase) para a semana seguinte. Referiu a colocação de contentores em
Samonde, sendo que este lugar é um espaço privilegiado. Mencionou, ainda, a
realização do Programa CEI e CEI+, a criação do projeto de ludoteca, artesanato e
exposição na Escola de Fonte Grossa, aproveitando para lançar o repto para a doação
de livros, e a requalificação do Salão da Junta de Freguesia. Por fim, e quanto à
situação financeira, referiu que está toda regularizada.
A Informação segue em anexo a esta ata.
3. Alterações ao orçamento
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para informar que estas alterações se
relacionam com a medida quatro, ou seja, intervenções feitas em alguns cidadãos que

têm dificuldades. Referiu que as verbas são pagas pela Câmara mas passam pelo
Executivo. A CSIF dá o aval, sendo que depois o Executivo pode avançar. Houve dois
casos na freguesia mas o Orçamento não previu esta situação. Informou, então, que
essa verba foi criada pois se verificou um custo para essas duas intervenções. Esse
valor foi retirado das receitas. Quanto às despesas, alguns ajustes foram efetuados,
sendo que algumas intervenções foram realizadas, a nível do alarme da sede da Junta
de Freguesia mas também da compra de maquinaria. Foram, igualmente, efetuados
alguns investimentos a nível informático, tendo implicado formação para as pessoas
que trabalharão com este tipo de plataformas. O que se verifica no Orçamento é a
passagem de investimento, daí as alterações efetuadas. Este novo Orçamento deve ser
trazido à Assembleia, porque houve mudança de investimento. Acrescentou, ainda,
que inicialmente estava previsto a aquisição de um trator, mas o Executivo achou
melhor retirar algum desse valor para estas intervenções da medida quatro.
Interveio Pascoal Antunes para referir que ficou elucidado sobre tudo o que disse
o Presidente do Executivo na reunião preparatória, exceto num assunto. Em relação à
verba do trator, no valor de vinte e cinco mil euros, em que o Executivo vai retirar uma
parte da verba para cobrir outra despesa, salientou que no Orçamento anterior a
verba indicada era de vinte e dois mil e quinhentos euros, questionando se houve
algum engano e se é legal retirar alguma verba de um lugar para outro.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para referir que terá de confirmar o
valor exato do trator. Informou que se trata de uma verba de investimento e que uma
verba orçamentada pode ser deslocada se não for utilizada. De seguida, o Presidente
foi confirmar a documentação e salientou que o referido por Pascoal Antunes não faz
parte do Orçamento do ano anterior, pois o que consta no Orçamento do ano de dois
mil e quinze é vinte e cinco mil euros para a aquisição do trator, aprovado em
dezembro de dois mil e catorze. O que apresenta Pascoal Antunes faz referência ao
Plano das Contas de dois mil e treze.
Interveio novamente Pascoal Antunes para salientar que a Câmara Municipal
deliberou vinte e dois mil e quinhentos euros para a aquisição de uma carrinha e não
para um trator. Frisou que está apenas a questionar o Executivo. Voltou a questionar
se esta verba de vinte e cinco mil euros é para a compra de um trator e sobre a
legalidade da deslocação de uma parte da verba para outra situação.
Interveio o Presidente do Executivo para frisar, novamente, que no Orçamento
consta vinte e cinco mil euros para o trator e, como o Executivo não tem a certeza que
vai adquiri-lo, vai transferir parte do valor porque se trata de um investimento.
Quanto à carrinha, aconselhou Pascoal Antunes a consultar as informações do
Presidente da Junta, pois a resposta está lá.
Pascoal Antunes interveio para afirmar que ficou elucidado.
De seguida, foi colocada a proposta a votação, sendo que a mesma foi aprovada
por unanimidade, com nove votos a favor. A proposta segue em anexo a esta ata.
4. Alterações e ajustes à toponímia da freguesia
O Presidente do Executivo tomou a palavra para salientar que o trabalho do
Executivo é também cuidar do nome das ruas e, assim sendo, das pessoas, para que
estas possam receber a correspondência no lugar certo. Acrescentou que consultou
toda a toponímia e foi um trabalho moroso, com mais de um ano. Salientou que,
provavelmente, é a única freguesia que está preocupada com este assunto. Procedeu a
uma pesquisa sobre a toponímia e o nome das ruas e verificou algumas incorreções,
devido a certas negligências. Exemplificou com a Rua da Banca que, inicialmente, era
chamada de Rua da Parola e, em dois mil e cinco, foi colocado este nome em alguns
documentos. Neste momento, a Rua da Banca não estava atribuída. Mencionou,

ainda, a atribuição de nome de arruamentos (Rua Eça de Queirós/Avenida Cidade de
Viana) e a correção do nome do arruamento Rua das Conominhas para Rua das
Condominhas. Frisou que o objetivo foi de regularizar o nome dos arruamentos.
Mencionou, também, as alterações efetuadas divulgando a designação toponímica
definitiva e as correções efetuadas quanto às confrontações doa arruamentos. Por fim,
salientou que fica por regularizar a Urbanização Capitães de Abril. Frisou, mais uma
vez, que as ruas ficam assim todas regularizadas e que é um trabalho da
responsabilidade da Junta de Freguesia.
Seguidamente, foi colocada a proposta a votação tendo a mesma sido aprovada
por unanimidade, com nove votos a favor. A mesma segue em anexo a esta ata.
5. Assuntos de interesse da freguesia
Tomou a palavra Pascoal Antunes para questionar e alertar o Presidente do
Executivo sobre a segunda fase de pavimentação da Rua Linha Vale do Lima. Referiu
que na primeira fase o Executivo, como entidade fiscalizadora, deveria ter mais
cuidado porque se ficou sem passeios na zona da Cascata até ao campo de futebol, em
ambos os lados. Salientou, também, que o arruamento ficou na altura dos passeios.
Considerou que, naqueles cem metros da Cascata até ao campo de futebol, se deveria
ter retirado um bocado de pavimento antigo antes de colocar o novo. Considerou,
ainda, que nesta nova fase da Cascata até Samonde, gostaria que o Presidente do
Executivo envidasse esforços para a retirada dos taludes junto ao café do “Poço”,
ficando-se assim com uma obra melhor.
Interveio Pedro Vaz e, quanto à Rua Linha Vale do Lima, questionou a Oposição
se o projeto desta rua lhe pertencia. Salientou que, em termos de águas pluviais, há
zonas mais complicadas considerando que, na primeira fase, algumas não estão boas,
apesar de estarem bastante melhores, tecnicamente. Em relação aos taludes,
considerou que já são um património histórico, pois continuar-se-á a falar daqueles
muros, daquela quinta. Caso haja alguma intervenção aí, é o Executivo que terá que
os construir novamente. Considerou, ainda, que não há verba nem para a
consolidação do socalco desses taludes, nem para os passeios. De seguida, questionou
o Presidente do Executivo se há algum feedback, por parte da Câmara, no tocante ao
Souto de Santa Marta, para que se torne de facto uma realidade. Voltou a frisar o
tema dos parques infantis, referindo que, apesar de um deles ter sido já
desmantelado, até à data não se tem verificado nada. Considerou que o parque infantil
deveria ser reaberto, pois é uma zona central da freguesia e, atualmente, não passa de
um local de terra sem jeito nenhum. Voltou a informar que a responsabilidade da
manutenção desses parques é da Junta de Freguesia. De seguida, indicou os parques
infantis existentes na freguesia. Em relação ao parque infantil Eça de Queirós,
salientou que é o único do país que tem um depósito de gás. Considerou que há uma
necessidade urgente de criar um espaço novo, de “pegar” neste assunto e reorganizar
a rede de parques infantis de forma a proporcionar o bem-estar das crianças.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para responder e esclarecer as questões
levantadas.
Em resposta a Pascoal Antunes e relativamente aos passeios, considerou que
ficariam muito melhor se tivessem retirado o material do piso. Salientou, ainda, que
não é da competência do Executivo. Acrescentou que a Câmara orçamentou com a
quantidade de metros, e que nem projeto tem. Quanto aos taludes, foi uma das
preocupações do Executivo. Informou que foi efetuado um pedido à Câmara para que
prestasse esclarecimento sobre a responsabilidade de quem é e aguarda ainda a
resposta. Informou, também, que foram chamados alguns técnicos sobre a retirada
desses taludes, mas ninguém respondeu. Apesar disto, o Executivo tentou retirá-los

mas a resposta obtida foi que há falta de verba. Acrescentou, ainda, que a Câmara não
se quer responsabilizar assim como o Executivo, sendo que tudo estará então da
mesma forma. Informou que o Executivo conseguiu a colocação de conduta para que
as águas sejam encaminhadas.
Em resposta a Pedro Vaz, e quanto ao Souto de Santa Marta, referiu que está
programado o seu arranque no próximo ano. Em relação aos parques infantis,
salientou que esteve várias vezes pessoalmente com o vereador, mas a única resposta
que obteve é que será tratado o assunto em setembro. O Executivo está interessado
em que este assunto seja resolvido o mais depressa possível, por isso fará a pressão
necessária. Relembrou que, relativamente aos parques infantis, o que diz a Lei 75, no
artigo 16, ponto 1 alínea b) b) é que a sua manutenção e gestão é da responsabilidade
da Junta de Freguesia. Assim, quanto aos parques do loteamento da Bela Vista, dos
Capitães de Abril, do Cantamba não há forma de os manter ou gerir. Quanto às
competências delegadas à Junta de Freguesia, o artigo 132, alínea c) diz “manter,
reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção
daquele que seja objeto de concessão”, isto, obviamente se houver protocolo. No
entanto, não foi assinado nenhum protocolo com a Câmara para que a Junta
executasse esse trabalho. Por fim, informou que foi feito um abaixo-assinado, entregue
pela Câmara, que é um “olhar de esperança”, de apoio a APPACDM de Viana do
Castelo. O Presidente procedeu à sua leitura e deixou à consideração do público e
restantes membros da Assembleia para quem pretender assinar.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para referir que este assunto é
muito suscetível, lamentando que tenha sido trazido à Assembleia desta forma, porque
existem verdades mal esclarecidas. Acrescentou que está em contato diário com este
assunto e a verdade não é a que circula. Informou que se trata de uma camada muito
desprotegida em que os pais estão muito fragilizados. No entanto, cada um tem o
direito de fazer o que entender.
6. Intervenção do público
Tomou a palavra Eduarda Oliveira para se debruçar sobre o uso de herbicida.
Salientou que, quanto à poluição do herbicida, é um facto que causa doenças e
poluição, tal como outras coisas provocadas por nós. Informou que o Executivo está
preocupado com esta situação do uso de herbicida e, com o cumprimento da Lei 26 de
2013, já deu entrada a uma iniciativa de formação para o uso deste produto. Esta
formação também é destinada aos técnicos que estão a aplicar o herbicida nos
caminhos e ruas da freguesia. Referiu que existem produtos que são altamente
controlados.
Considerou
que
se
os
funcionários
apliquem
o
produto
convenientemente, de acordo com as indicações da rotulagem, não haverá qualquer
perigo. Considerou, ainda, que os gastos serão mais avultados se não se utilizar o
herbicida, e deve-se pensar nos gastos que o Executivo já tem com este tipo de
situações.
Interveio Marcelino Ferreira para salientar que o Executivo, enquanto instrumento
de proximidade com os cidadãos santamartenses deve ser respeitado, assim como a
bancada do Partido Socialista deve sê-lo também. Quanto ao Boletim Informativo e no
tocante à ética, considerou que para a obter deve-se devolvê-la aos outros. Em relação
à expressão usada “vendilhões do Templo”, considerou que foi uma boa alerta nesta
Assembleia, acrescentando que falta citar quem são os vendilhões, Jesus e onde foram
parar as moedas porque se está numa comunidade onde existem duas bancadas.
Relembrou o Presidente do Executivo que, aquando a tomada de posse afirmou, e
muito bem, que a partir daquele momento seria o Presidente de todos os
Santamartenses. Desta forma, não pode considerar que haja “vendilhões”, ou seja,

verifica-se uma mistura e não pode considerar assim nestes termos. Questionou o
Executivo porque a ata não está disponível no site da Junta de Freguesia, já que tanto
se criticou o panfleto do Partido Socialista com este assunto, afirmando que é mais ou
menos a ata da Assembleia. Em relação aos serviços gratuitos prestados pelo
Secretário da mesa da Assembleia, questionou os membros das bancadas e a Junta se
também estariam dispostos a abdicar dos seus honorários. De seguida, alertou para a
criação de um sentido único na Rua 1º de Maio assim como a colocação de uma placa
nas ruas adjacentes à Castelvia, pois já lá existe uma moradia habitada. No tocante ao
Souto de Santa Marta, questionou o Executivo se será a sua bandeira, neste
momento.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para esclarecer e responder às questões
levantadas.
No que concerne ao herbicida, informou que só há três Câmaras e seis Juntas de
Freguesia que se debruçaram sobre o seu uso. Isto reflete a necessidade do que há a
fazer quanto ao controlo das ervas. Salientou que é impossível viver unicamente com a
sachola. Informou que o Executivo compra o herbicida no mesmo local que a Câmara
e que este não faz mal a ninguém desde que seja feito e aplicado com os devidos
cuidados. Mencionou que a Junta está a ceder o espaço da Escola de Fonte Grossa
para a frequência de cursos sobre a aplicação dos herbicidas e demais produtos,
salientando que a sala está cheia. Contudo, o Executivo está a esforçar-se para que os
cursos sejam gratuitos para os trabalhadores ativos. Apelou os interessados a
frequentar o curso a dirigirem-se à Junta caso não estejam desempregados ou
reformados. O Executivo está disponível para prestar qualquer informação.
Em resposta a Marcelino Ferreira, salientou que também regista tudo o que é dito e
que as opiniões são de cada um. Referiu que alguns se sentem incomodados por haver
trabalho, obra. Acrescentou que o Boletim é o espaço da Junta para informar as
pessoas de todo o trabalho realizado, de uma forma honesta e clara, sendo que cada
um fará depois a interpretação que quiser e onde quiser. O lema do Executivo é
informar. Quanto à palavra do Presidente, considerou que deve dar a sua opinião
relativamente aos assuntos da freguesia e aos anseios da Junta de Freguesia. No
tocante às placas junto à Castelvia, estas já estão encomendadas e o Executivo está a
tratar do assunto. Quanto ao sentido único na Rua 1º de Maio, também concordou.
Informou que quando se trata de uma mudança de sentido, a Junta terá que efetuar
uma proposta à Câmara, pois é a Assembleia Municipal que irá deliberar. Assim, a
Junta não tem autonomia para alterar os sentidos das ruas. Informou, também, que a
pintura da estrada de Samonde só foi aprovada na última reunião da Câmara, apesar
da proposta ter sido entregue há muito tempo. Por fim, e no tocante à questão se o
Souto de Santa Marta será a bandeira do Executivo, o Presidente afirmou que não o
será, pois a bandeira está hasteada na presente sala, ao lado da bandeira de Portugal
assim como da de Viana do Castelo. É a bandeira de Santa Marta.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para apelar ao voto dos presentes
para as próximas eleições, considerando que o voto é um direito e um dever cívico.
7.Aprovação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com nove votos a favor.
Terminada a reunião a Presidente da Assembleia deu por terminados os
trabalhos.

Em anexo a esta ata serão arquivados os seguintes documentos:
− Justificação de presença de Fátima Cristina Preza e Lino Ricardo Rodrigues,
membros do Partido Socialista;
− Pedido de suspensão de mandato por cinco dias de Joaquim Parente
Antunes/substituição pelo membro João Correia Gomes;
− Carta dirigida à Presidente da Assembleia por Luís Tiago Cunha;
− Documento da bancada do Partido Socialista (Doação de verbas);
− Certidão e respetivo recibo emitida pela Junta de Freguesia para Pedro Vaz;
− Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
− Resumo do Orçamento retificativo/Modificações ao Orçamento;
− Parecer para a atribuição, correção ou alteração dos nomes de arruamentos
bem como correções de confrontações.
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