Ata nº5

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, 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 da proposta de alteração de sentido de trânsito na Rua da Polé,
Rua José Mendes Gonçalves e Travessa do Souto.-------------------------------------------------3. Apreciação e votação de contrato de delegação de competências – Limpeza das vias e
espaços públicos, sarjetas e sumidouros e realização de pequenas reparações nos
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico.-----------------4. Período aberto à população e outros assuntos do interesse para a vila de Ronfe.--------Assumiu a direcção dos trabalhos o Sr. Presidente de Mesa da Assembleia, Vítor Mendes, que
abriu a sessão cumprimentando, em seu nome pessoal e dos demais membros da Assembleia,
os presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda no período antes da ordem do dia comunicou os pedidos de renúncia à Assembleia do
Sr. Joaquim Pinheiro e da Sra. Vera Lima, que foram substituídos pela pessoa seguinte da lista
Sr. Benjamim Mendes.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente de Mesa continuou questionando os demais membros sobre alguma
consideração referente à ata do dia 27 de abril de 2014, que não se manifestaram,
procedendo-se assim à votação da mesma, tendo esta sido aprovada com sete votos
favoráveis e duas abstenções pela Coligação Juntos por Guimarães.------------------------------------O Presidente da Mesa informou, ainda, os presentes de uma Moção de Recomendação relativa
ao troço da Estrada Nacional que atravessa Ronfe, apresentada pelo Partido Socialista,
entregando a cada membro da Assembleia uma cópia do documento e passando-a a ler. -------O Sr. Henrique Barros interveio referindo que esta moção merece um comentário a favor,
lembrando, que ele próprio, aquando da reunião da Camara descentralizada abordou este
assunto. Questionou ainda o Executivo da Junta sobre o papel que este estaria a ter junto da
Camara Municipal e qual o feedback da mesma. A Sra. Presidente de Junta respondeu dizendo
que o Executivo já abordou este assunto junto da Camara Municipal, e que esta está disposta a
ajudar. Referiu ainda que esta moção, terá um maior peso e ajudará a unir esforços para que
as obras sejam realizadas.------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vitor Mendes prosseguiu, esclarecendo ainda que apresentar uma moção não significa
falta de diálogo mas sim uma atitude. A moção foi votada, sendo aprovada por unanimidade.

Terminado o período antes da ordem do dia, o Presidente de Mesa seguiu para o ponto um da
ordem de trabalhos Informação sobre as atividades desenvolvidas e situação financeira da
Junta de Freguesia. Tomou a palavra a Junta de Freguesia que começou por enumerar, com
recurso a suporte informático, as atividades desenvolvidas pela mesma, nomeadamente as
Comemorações de Ronfe a Vila, a Colónia de Férias para idosos, o Dia Mundial da Criança, as
Manhãs Desportivas, o Passeio da Junta de Freguesia à Santa Rita e as reuniões do Executivo.
Referiu ainda alguns convites recebidos pelas diversas associações e a continuação da
preparação das próximas atividades (Colónia de Férias para crianças, Festa da Juventude, aula
de zumba nocturno). Apresentou ainda algumas reparações realizadas como a Passadeira e
marcação de lugar para deficientes junto à farmácia, Reparação na conduta de saneamento na
Rua da Barroca; Reparação de algumas condutas de águas pluviais, nomeadamente Rua
Bernardino Machado, Rua do Covelo e Rua da Ermida, Término da Obra na Rua Narciso de
Sousa Lobo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente de Mesa cedeu a palavra ao Sr. Sousa que registou com agrado as atividades
desenvolvidas pela Junta de Freguesia, opinando que estas continuam a ser realizadas nos
mesmos moldes que os do anterior Executivo. O Sr. Henrique Barros interveio relembrando
que em dezembro e abril solicitou que tornassem públicas as reuniões do Executivo. A Junta
de Freguesia respondeu discordando com o Sr. António Sousa no que refere à afirmação de
que as atividades foram feitas nos mesmos moldes, e referiu ainda que o pedido do Sr.
Henrique Barros foi ouvido e que terá a seu tempo conhecimentos das reuniões. O Sr. Vítor
Dias tomou a palavra reparando no que o Sr. Sousa afirmou, lembrando que outrora a Festa da
Juventude apenas era realizada em ano de eleições e que, este ano não há eleições mas há
Festa da Juventude. Referiu ainda que as atividades não estão a ser realizadas nos mesmos
moldes até porque o actual Executivo ainda só realizou um Passeio da Junta de Freguesia mas
já teve que pagar dois. ----------------------------------------------------------------------------------------------Cedida palavra ao Sr. António Sousa, este dirigiu quatro questões ao Executivo, perguntando
qual a situação do estaleiro, dos tanquinhos na Rua das Agras, a reparação da estátua de
S.Tiago e referiu ainda o contrato de comodato com a Camara municipal relativamente à loja
onde era a Biblioteca.------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vítor Mendes agradeceu a intervenção do Sr. António Sousa contudo lembrou-lhe que as
mesmas questões agora colocadas seriam apenas respondidas no ponto quatro no período
aberto à população. -------------------------------------------------------------------------------------------------Prosseguiu o Presidente de Mesa para o ponto dois da ordem de trabalhos Apreciação e
votação da proposta de alteração de sentido de trânsito na Rua da Polé, Rua José Mendes
Gonçalves e Travessa do Souto. Tomou a palavra a Sra. Presidente de Junta que explicou,

através de imagens projectadas em que consistiria a alteração dos sentidos de trânsito dado
que estas ruas são demasiado estreitas não permitindo a circulação do trânsito nos dois
sentidos em simultâneo. Assim, no que refere à Rua da Polé esta terá o sentido sul-norte, a
Rua José Mendes Gonçalves o sentido poente-nascente e a Travessa do Souto poentenascente. Interveio o Sr. Sousa referindo que concordava com as alterações propostas. Desta
forma, passou-se à sua votação, sendo aprovado este ponto por unanimidade.---------------------Continuou a sessão para o ponto três da ordem de trabalhos Apreciação e votação de contrato
de delegação de competências – Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e
realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º
ciclo do ensino básico. O Presidente da Mesa questionou os membros para alguma
intervenção, ninguém se manifestando procedeu-se à votação, sendo o ponto aprovado por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente de Mesa iniciou o ponto quatro e último da ordem de trabalhos Outros assuntos
de interesse para a vila e período aberto à participação da população, solicitando ao Executivo
que respondesse às quatro questões levantadas anteriormente pelo Sr. António Sousa. ---------Assim, a Sra. Presidente de Junta começou por referir que relativamente ao Estaleiro o
executivo estava a mover esforços para encontrar um local, ainda que temporário para
transferir o mesmo, relativamente aos tanquinhos, a situação encontra-se em fiscalização e
por isso, está nas mãos da Camara Municipal, sobre a estátua de S.Tiago explicou que estão a
unir esforços no sentido de conseguir junto dos responsáveis, nomeadamente do Arquiteto
responsável pela obra. Relativamente ao contrato de comodado com a Camara Municipal para
a loja na Rua de S.Tiago, respondeu que este foi aprovado na reunião de Camara e que para a
loja o Executivo elaborou um projecto de Arte e Cultura que a seu tempo será divulgado. ------Posto isto, o Presidente de Mesa abriu o período de participação à população no qual se
inscreveram o Sr. Andrade, Sr. Agostinho Antunes e a D. Maria Aurora.-------------------------------O Sr. Andrade começou por fazer crítica às imagens apresentadas relativamente à alteração
dos sentidos nas ruas, uma vez que eram imagens áreas e pouco reais das mesmas. O Sr.
Agostinho Antunes elucidou a Junta de Freguesia relativamente à falta de indicativo da Rua
das Agras e relativamente à tabuleta na Rua Fonte dos Passarinhos que não se encontra visível,
devido à vegetação. Por sua vez, a D. Maria referiu algumas casas que se encontram
abandonadas no lugar do Monte, junto à sua habitação e que são um perigo para a saúde
pública, uma vez que não estão cerradas e têm vários animais, como cobras e outros roedores.
A Sra. Presidente de Junta respondeu defendendo que consideram as fotos apresentadas mais
perceptíveis e com uma visão ampla das ruas para se tornar mais fácil a sua interpretação. Os
proprietários foram notificados para a limpeza e corte da vegetação que está para além dos

seus terrenos. Quanto às casas abandonadas já têm conhecimento e estão a fazer esforços
para encontrarem os donos e conseguirem junto dos mesmos a limpeza e desinfecção desses
locais. O Sr. Sousa interveio ainda referindo que é necessário exigir da população e dos demais
responsáveis pelos terrenos a limpeza dos locais para prevenir os incêndios. -----------------------O Presidente de Mesa agradeceu a presença de todos os presentes e congratulou a forma de
aprovação das matérias elencadas na ordem de trabalhos uma vez desta praticamente todas
foram aprovadas por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------Assim, foi elaborada esta ata que será sujeita a aprovação e que será assinada pelos membros
da Mesa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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