ATA NÚMERO TRÊS
------- Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, pelas dezoito horas,
reuniu, na sede da Junta de Freguesia de Freixieiro de Soutelo, concelho de Viana do
Castelo, a Junta de Freguesia, sob a presidência de Luís Augusto Canas Lourenço,
estando presentes Edgar Rodrigues Gonçalves e Sebastião Martins Neiva, respetivamente
secretário e tesoureiro. ---------------------------------------------------------------------------(01) – REQUERIMENTOS: Foi deferido, por despacho do senhor Presidente da Junta,
o requerimento apresentado pela funcionária Maria dos Anjos Lourenço Monteiro
Guardão de Lima, a solicitar o gozo dos cinco dias de férias relativas ao ano de dois
mil e treze, a gozar entre cinco e onze de fevereiro. ------------------------------------(02) – COLABORAÇÃO E APOIO: ----------------------------------------------------------------Apoio ao grupo de Jovens - deslocação ao teatro: O executivo da Junta de Freguesia
juntamente com a Câmara Municipal decidiu apoiar o grupo de jovens da freguesia
cedendo-lhe a carrinha de nove lugares e pedindo à Câmara um autocarro para a
deslocação das pessoas ao teatro Sá de Miranda em Viana do Castelo no passado dia
vinte e nove de janeiro.-------------------------------------------------------------------------------(03) - DELIBERAÇÕES:------------------------------------------------------------------------------Pedido de cedência da carrinha pelo Clube Soutelente de Desporto e Cultura: O
Clube Soutelense de Desporto e Cultura efetuou os seguintes pedidos, de cedência de
carrinhas para transporte de atletas: Para o dia oito de fevereiro a Freixo – carrinha
de nove lugares, para o dia quinze de fevereiro a Ponte da Barca e a Valença – carrinha
de nove lugares e miniautocarro, e para o dia dezasseis de fevereiro a Paredes de Coura
– carrinha de nove lugares.--------------------------------------------------------------------------------Deliberou-se a cedência da carrinha de nove lugares.------------------------------------------Relativamente ao pedido efetuado para o miniautocarro e apesar do Clube Soutelense
assegurar que também teria motorista habilitado legalmente para a condução do mesmo,
o executivo decidiu com base no certificado do Instituto da Mobilidade e dos Transportes,
que certifica que o miniautocarro só poderá ser conduzido por um membro do pessoal
dessa pessoa singular ou coletiva ou pela própria pessoa singular, ou seja, impossibilita
assim a cedência do mesmo, visto que o motorista disponibilizado pelo Clube não o poder
conduzir e também a Junta de Freguesia não apresenta disponibilidade por parte dos
funcionários habilitados para a sua condução. Com base no exposto deliberou-se indeferir
o pedido efetuado para o miniautocarro.----------------------------------------------------------Pagamento da contestação do processo da Sra. Cabeça: Efetuou-se o pagamento ao
tribunal da quantia de cento e dois euros, para a contestação do processo judicial do
aterro no parque da Sra. da Cabeça.------------------------------------------------------Reunião entre Junta de freguesia, Clube Soutelense, Grupo de Jovens e Abílio
Rodrigues: Decorreu no dia vinte e sete de janeiro, na Sede da Junta de Freguesia em
Freixieiro de Soutelo, pelas vinte horas e trinta minutos, uma reunião, estando presentes
Luís Augusto Canas Lourenço, Presidente da Junta da Freguesia; Domingos Gonçalves
Pereira, Presidente do Clube Soutelense de Desporto e Cultura; vários elementos do grupo
de jovens e Abílio José Cardoso Rodrigues, habitual organizador do carnaval, realizado
ao domingo, no largo do Cruzeiro, junto ao “café da Jena”. O tema da reunião foi a
organização dos carnavais na freguesia. Abílio Rodrigues disponibilizou-se para a
organização do carnaval no domingo, dia dois de março no local habitual, pedindo a
colaboração da junta para o evento e Domingos Pereira, para a organização do carnaval

na terça-feira dia quatro, no pavilhão multiusos do Clube. A Junta de Freguesia mostrouse disponível para apoiar as duas iniciativas e o grupo de jovens propôs a organização de
um rancho para atuar no carnaval do dia dois, na “Jena”, e no dia quatro, no pavilhão
do Clube Soutelense. Domingos Pereira mostrou-se contra a Junta de Freguesia apoiar o
carnaval organizado pelo Abílio Rodrigues e contra a o grupo de jovens fazer a atuação
do rancho no domingo de carnaval na “Jena”, dizendo mesmo, que se a atuação do rancho
se realizasse no domingo na “Jena” não iria permitir a sua atuação na terça-feira de
carnaval no pavilhão do clube, ficando assim a decisão do grupo de jovens em aberto
relativamente à posição a tomar.-------------------------------------------------------------------Seguros dos Autarcas: Atendendo à proposta dos seguros para Autarcas apresentada por
parte da Companhia de Seguros Allianz, deliberou-se anular o seguro da Fidelidade que
o anterior executivo tinha, uma vez que o valor era equivalente à proposta atual, e fazer
contrato com a Alianz.-------------------------------------------------------------------------------------- Como nada mais houvesse a tratar foi encerrada a reunião, da qual para constar,
se lavrou a presente ata que, depois de lida em voz alta e achada conforme foi aprovada
por unanimidade e vai ser assinada pelos presentes. --------------------------------------------O Presidente: Luís Augusto Canas Lourenço
O Secretário: Edgar Rodrigues Gonçalves
O Tesoureiro: Sebastião Martins Neiva

