Ata nº11
Aos dezoito dias do mês de outubro 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) Apreciação e votação do Regulamento de Apoio às Coletividades da Freguesia de
Ronfe.
3) 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 da Coligação
Juntos por Guimarães, do Sr. António Sousa, Henrique Barros e Paulo Machado pelas pessoas
seguinte da lista João P. Mendes e Diana Silva. ---------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa prosseguiu para a apreciação e votação da ata da Assembleia do dia 11
de julho de 2015. Tomou a palavra a Sra. Elda da Silva que referiu que a ata deve ser isenta de
erros ortográficos, constatando que esta situação por vezes não acontece. Assim, passou-se à
votação da mesma tendo esta sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------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 da Junta de Freguesia que começou por agradecer às
diversas associações os convites realizados: à Associação Ronfe há 50 anos, pelo convite para a
II Feira Medieval, 10/11 e 12 de Julho; à Associação de Agricultores pelo pedido para a
participar na Feira do Gado, no dia 18 de Julho; à Comissão de Festa de S. Tiago pelo convite
para a participação na Missa Solene em Honra de S. Tiago, no almoço e na Procissão, uma
festa que continua a ser uma referência no concelho; ao Padre António Gonçalves pelo convite
para participar na Comemoração dos seus 25 anos de Sacerdócio, dia 16 de Agosto e por fim,
ao Agrupamento n.º 5 CNE - Ronfe pelo convite para estar presente na Festa de Encerramento
dos 80 anos deste Agrupamento. --------------------------------------------------------------------------------A Sra. Adelaide Silva continuou enumerando as diversas atividades realizadas como o Passeio
da Freguesia (dia 04/07) - que contou com cerca de 300pessoas e sublinhou a alteração da
data inicial do mesmo devido à Inauguração do Centro Social, o Fórum da Cidadania: Saúde,
Bem-estar Físico, Lazer e Tempos Livres (30 de Julho), que teve lugar na Escola de Gemunde, a
Festa da Juventude (31 de Julho), que no presente ano contou apenas com a dinamização com

jovens da terra e a II Feira de Saberes e Sabores (18/19 e 20 de Setembro).Terminou referindo
ainda as cinco Reuniões do Executivo, das quais duas foram extraordinárias. -----------------------Não havendo interpelações junto da mesa, o Presidente de Mesa continuou a sessão para o
ponto dois Apreciação e votação do Regulamento de Apoio às Coletividades da Freguesia de
Ronfe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra a Sra. Presidente da Junta de Freguesia, que referiu que o regulamento
apresentado foi elaborado no sentido de definir mais criteriosamente os donativos feitos pela
Junta de Freguesia às diferentes associações de Ronfe. Referiu ainda que este documento
surgiu, também, para que se possa, no futuro, justificar o motivo pelo qual se deu mais ou
menos a determinada associação, tendo em conta as diversas atividades das mesmas,
responsabilizando-as também a apresentarem os objetivos das suas atividades, as pessoas
envolvidas e qual o valor previsto. Considerou também, que o documento apresentado é o
primeiro e que, como tal, está aberto a melhorias. A Sra. Presidente informou ainda que o
regulamento apresentado tem como data limite para apresentação das candidaturas o dia 15
de outubro e que excecionalmente no presente ano, este prazo se prolongará até dia 30 de
novembro, uma vez que o regulamento apenas surgiu recentemente. --------------------------------Desta forma, procedeu-se à votação do ponto dois, sendo este aprovado por unanimidade. ---O Presidente de Mesa iniciou o ponto três da ordem de trabalhos: Período aberto à população
e outros assuntos do interesse para a vila de Ronfe. --------------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. Benjamim Mendes que referiu que existem duas ruas que carecem
atenção especial, nomeadamente a rua Salvador Ribeiro de Sousa, no sentido que desce,
existindo irregularidade do piso, sugerindo acidentes. Referenciou ainda a Rua das Agras, que
já sofreu algumas intervenções mas que não foram suficientes. Sublinhou ainda as muitas
atividades em junho e julho, destacando o regresso do Grupo Folclórico de Ronfe. ---------------A Junta de Freguesia respondeu que no ponto um não referiu o Grupo Folclórico pois o mesmo
foi apresentado em outubro, e as atividades apresentadas na presente assembleia eram até 30
de setembro. Relativamente às ruas referenciadas explicou que a irregularidade dos pisos é
consequência das águas pluviais e que a junta está atenta. -----------------------------------------------Posto isto, o Presidente de Mesa abriu o período de participação à população no qual se
inscreveram o Sr. Andrade, a Sra. Glória Monteiro e o Sr. Jorge Machado. -----------------------Tomou a palavra o Sr. Bernardo que louvou a obra feita na Rua Couto Belmir, acrescentando
que é mais uma estrada que já não está em terra. A Sra. Glória Monteiro interveio explicando
que no início da Rua Salvador Ribeiro quando chove entra muita água, deu ainda os parabéns
às atividades desenvolvidas pela junta de freguesia. O Sr. Jorge Machado refletiu que a sala de
visitas de uma freguesia será sempre a Igreja e o cemitério e que por isso deverão estar

sempre no seu máximo brio, explicando que por vezes esta situação no cemitério não
acontece, pois neste espaço existem muitos garrafões que as pessoas levam para encher com
água e que existem muitas ervas e altas. -----------------------------------------------------------------------A Junta de freguesia agradeceu a intervenção dos cidadãos, referindo que as estradas em terra
são uma prioridade mas que o Executivo também está atento às estradas que estão em pior
estado. Relativamente ao cemitério a Sra. Presidente de Junta referiu que são colocados neste
local baldes para servir a população, contudo por vezes, estes desaparecem, alertando a
população para bom senso sugerindo que cuidem, preservem e façam a gestão os recursos.
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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