Ata nº9
Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas nove horas e trinta minutos,
reuniu no Salão Paroquial de Ronfe, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de
trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Informação sobre as atividades desenvolvidas e situação financeira da Junta de
Freguesia.
2. Discussão e votação da prestação de contas do ano económico de 2014.
3. Discussão e votação da primeira revisão orçamental da receita, da despesa e primeira
revisão ao plano plurianual de investimentos.
4. Discussão e votação do inventário em 31/12/2014.
5. Período aberto à população e outros assuntos do interesse para a vila de Ronfe.
Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Presidente de Mesa da Assembleia, Sr. Vítor Mendes,
que abriu a sessão cumprimentando, em seu nome pessoal e dos demais membros da mesa da
Assembleia os presentes. Seguidamente comunicou a substituição na bancada do Partido
Socialista do Sr. Vítor Dias e de Isabel Costa, pela pessoa seguinte da lista, Sr. Fernando Abreu.
Comunicou, também, as substituições na bancada da Coligação Juntos por Guimarães, do Sr.
António Sousa, Benjamim Mendes e Paulo Machado pela Diana Silva e João Pedro Mendes.
O Presidente da Mesa prosseguiu para a apreciação e votação da ata da Assembleia do dia 28
de dezembro de 2014. Tomou a palavra o Sr. Henrique Barros referindo que relativamente ao
ponto 4 da ordem de trabalhos, a coligação Juntos por Guimarães não votou contra mas sim se
absteve. Assim, passou-se à votação da mesma tendo sido aprovada com uma abstenção e os
restantes a favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda no período antes da ordem do dia, tomou a palavra o Sr. Henrique Barros que referiu
com agrado a Inauguração do Centro Escolar, obra muito ansiada pela população e
reconhecida como muito boa. Referiu também, que foi aprovada em tempos pela coligação
Juntos por Guimarães e com mérito da Câmara Municipal. -----------------------------------------------O Presidente da mesa seguiu, então, para o ponto um da ordem de trabalhos: Informação
sobre as atividades desenvolvidas e situação financeira da Junta de Freguesia. ---------------------Tomou a palavra a Sra. Presidente Junta de Freguesia que começou por agradecer às diversas
associações os convites realizados A Sra. Adelaide Silva continuou ainda destacando as obras
realizadas, tais como as obras no Desportivo de Ronfe, o alargamento da rede de saneamento
da Rua da Gandra, as Obras de Beneficiação de algumas ruas (Calçada do Monte, Rua Fonte da
Água Nova) e as águas pluviais na Rua da Cadeia. Referiu também a participação no Carnaval, a
Inauguração do Espaço Arte e Cultura, um espaço que vai permitir desenvolver algumas
atividades como workshops, lançamento de livros. De momento, neste espaço está uma

pessoa voluntária que assegura o horário das 9:30 às 17:30. Abordou ainda a participação nos
jogos da comunidade, a Inauguração do Centro Escolar, a limpeza de espaços públicos e a
participação de um grupo focal na elaboração da carta da cidadania. Terminou referindo ainda
as seis Reuniões do Executivo, das quais duas foram extraordinárias. ---------------------------------Pediu a palavra o Sr. João Pedro Mendes que congratulou a inauguração do Centro Escolar,
referindo também o Espaço Arte e Cultura que considera como uma mais valia mas que veio,
mais uma vez, dar razão ao anterior executivo, uma vez que o mesmo já tinha sido fechado
pela Camara Municipal, sendo aberto três anos depois.---------------------------------------------------Seguindo-se a palavra do Sr. Henrique Barros, que completou dizendo que o ideal seria alargar
o horário do Espaço de Arte e Cultura para mais poderem usufruir deste espaço. Referiu
também que o Executivo devia entregar antecipadamente o relatório das atividades. Quanto à
Rua de Repiade sugeriu que se fizesse um protocolo para um passeio. -------------------------------Tomou a palavra a Sra. Adelaide Silva, Presidente da Junta, que explicou que o horário
estabelecido pelo Espaço de Arte e Cultura vai de encontro à necessidade de estar aberto
durante o dia para se puderem fazer inscrições para as diversas atividades que estão a
preparar, referindo também que nas férias escolares da Páscoa, em colaboração o com o
Centro de Estudos foi possível desenvolver atividades para os mais novos durante este mesmo
horário. Quanto à pavimentação da Rua de Repiade foi feita pressão para melhorar este local,
sublinhando que em Ronfe existem diversas ruas em terra e que essas são prioridades. O
passeio foi algo pensado e ponderado, contudo não pode ser feito devido à largura da estrada
que não permite a construção do passeio e põe em causa a segurança dos que lá passam. -------------------------------------------------------------Foi cedida a palavra ao Sr. Henrique Barros que referiu que, ao longo do último meio ano, a
Junta de Freguesia não tem feito uso do Jornal da Paróquia. ---------------------------------------------O Presidente de Mesa continuou a sessão para o ponto dois Discussão e votação da prestação
de contas do ano económico de 2014.--------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o tesoureiro da junta de Freguesia, Sr. Luís que começou por referir que as
contas apresentadas eram as possíveis, destacando o rigor das contas, a redução da dívida,
redução dos valores em comunicações e o sucesso da campanha de sensibilização em relação
aos gastos no cemitério. O Presidente da mesa de Assembleia cedeu a palavra ao Sr. Henrique
Barros que referiu que o Passeio da Junta tem despesas mas também tem receita,
questionando qual o valor do mesmo, assim como o valor gasto na Festa da Juventude.
Refletiu ainda que as contas não diferiram muito dos valores apresentados no ano anterior. O
Sr. Luís respondeu referindo que a receita do Passeio da Junta está juntamento com uma
rúbrica que não está especificada pelo contabilista, sendo o valor do mesmo de 1565euros.

Tomou a palavra a Sra. Presidente de Junta, Adelaide Silva que aquilo que foi prometido em
manifesto eleitoral tem sido feito, ainda que aos poucos. -------------------------------------------------Desta forma, procedeu-se à votação do ponto dois, tendo havido um empate a quatro votos
contra e quatro a favor, com uma abstenção. Assim, o Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Vítor
Mendes lei o artigo 26º do regimento da assembleia, relativo à votação em caso de empate,
mantendo o seu voto e valendo este por dois, o ponto foi aprovado com 5 votos a favor, 4
contra e uma abstenção. Referiu ainda, que posteriormente iria entregar uma declaração de
voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto três da ordem de trabalhos Discussão e votação da
primeira revisão orçamental da receita, da despesa e primeira revisão ao plano plurianual de
investimentos. Tomou a palavra a Junta de Freguesia que referiu que o valor do saldo de final
de 2014 é de cerca 17mil euros. Interveio o Sr. Henrique Barros que referiu que tinham saldo
suficiente para pagar a dívida e entrar em 2015 a zero, se tivessem feito os pagamentos no
final de dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais interpelações junto da mesa, prosseguiu o Sr. Presidente de Mesa para a
votação deste ponto tendo sido este ponto aprovado por unanimidade. -----------------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto quatro da ordem de trabalhos: Discussão e votação do
inventário em 31/12/2014. Não havendo interpelações junto da mesa, prosseguiu o Sr.
Presidente de Mesa para a votação deste ponto tendo sido este aprovado por unanimidade.
O Presidente de Mesa iniciou o ponto cinco e último da ordem de trabalhos: Período aberto à
população e outros assuntos do interesse para a vila de Ronfe, questionando os demais
membros da assembleia. Interveio o Sr. Fernando que questionou o Executivo sobre uma
intervenção feita perto da sua casa junto à fábrica. Ao qual a Junta de freguesia respondeu que
já tinha tomado conhecimento e que o Sr. Fernando poderia ter feito queixa ao Município para
fiscalização. Interveio o Sr. João P. Mendes, que referiu que aquilo que acontece em Ronfe é
prova do quanto somos excluídos pelo Município. Discordando interveio a Sr. Presidente de
junta que em Ronfe já se fizeram várias obras com o apoio da camara Municipal como é o caso
da Rua das Cartas, o Desportivo, a Rua da Cadeia, águas pluviais. ------------------------------------Posto isto, o Presidente de Mesa abriu o período de participação à população no qual se
inscreveram o Sr. António Sousa, o Sr. Custódio, o Sr. Andrade, o Sr. José Gonçalves, o Sr.
Manuel Mendes, o Sr. José Freitas, o Sr. António Teixeira e o Sr. Andrade. ------------------------Interveio o Sr. António Sousa, referindo que foi ele próprio que plantou as árvores na avenida
da igreja e que naquela altura já tinha dito que estas árvores não eram as mais adequadas para
ali se plantarem. Agradeceu o trabalho realizado na rua onde mora sublinhando que o trabalho
ainda não está concluído. Interveio ainda o Sr. Custódio que referiu que perto do local onde

mora, junto à estrada nacional os paralelos estão a desaparecer. Tomou a palavra a junta de
freguesia que explicou que os trabalhos na rua de Repiade não estão concluídos ainda mas irão
ficar. Relativamente à estrada junto à Somelos é uma situação complicada porque é um local
de muito trânsito e com muitos camiões. De momento estão à procura de uma solução a
curto/médio-prazo. Tomou a palavra o Sr. Andrade que referiu ter notado que o antigo
presidente da assembleia outrora cortava a palavra e hoje fala muitas vezes e durante muito
tempo, revelando que se sente um pouco ofendido com tantas intervenções. Interveio o Sr.
José Gonçalves que falou sobre a Rua da Polé, uma vez que foi feita intervenção na mesma
mas que continua a acumular água. Tomou a palavra a Presidente de junta que afirmou que
essa rua será alvo de intervenção. Interveio o Sr. Manuel Mendes que congratulou os
ronfenses pela inauguração do Centro Escolar, lamentando que a representante da Associação
de Pais não ter cumprimentado a Presidente de Junta de Freguesia. Interveio ainda o Sr. José
Freitas que considerou necessário fazer o resto da obra na Rua da Cadeia o mais rapidamente
possível. Interveio o Sr. António Teixeira que disse que deu um tanque à junta de Freguesia à
muitos anos e que este está ao abandono. Considerou ainda que a sede da junta de Freguesia
deveria ter mais bancos ou que se poderia mudar para a antiga EB1 de Gemunde, uma vez que
esta está vazia. Tomou a palavra o Sr. Andrade que falou relativamente ao estacionamento dos
dois lados da estrada junto ao café Bom Amigo e que por vezes é difícil a passagem dos carros.
Tomou a palavra a Junta de Freguesia que referindo-se ao tanque doado à junta existe um
problema relativamente à falta de água no mesmo e que já está a ser tratado. Quanto ao
espaço da sede da junta considera o espaço pequeno para o movimento que tem mas que de
momento não é possível aumentar nem mudar de local. Em relação ao trânsito, a Presidente
de Junta referiu que irá fazer chegar à divisão de trânsito esta preocupação para uma avaliação
do local. Foi ainda cedida a palavra à Sra. Elda da Silva que apresentou-se como Presidente da
Associação de Pais e que citando o seu discurso no dia da inauguração do Centro Escolar,
afirmou ter cumprimentado a Sra. Presidente de Junta.
Não havendo mais interpelações junto da mesa, o Presidente de Mesa agradeceu a presença
de todos os presentes, terminou a sessão, fazendo votos de um excelente domingo para
todos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, foi elaborada esta ata que será sujeita a aprovação e que será assinada pelos membros
da Mesa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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