FREGUESIA DO SEIXO
Contribuinte 507 043 120
(Município de Mira)

ACTA

DA

DÉCIMA

SEGUNDA

SESSÃO

DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO SEIXO, RELATIVA
AO MANDATO DE 2009 a 2013, REALIZADA NO DIA
VINTE E NOVE DE JUNHO DE 2012
----- Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e doze, sob a presidência
de Fernando Manuel Rocha Camarinha, presidente da Assembleia de Freguesia, deu-se
início aos trabalhos da décima segunda sessão ordinária da Assembleia de Freguesia do
presente mandato, com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------- Ponto um: Aprovação da ata da sessão anterior; ---------------------------------------------- Ponto dois: Taxa para utilização de eletricidade no Parque de Merendas São João.----- Ponto três: Informações. -------------------------------------------------------------------------- Deu-se início à reunião com a ausência do membro Evangelista Jorge, que não
pôde estar presente nesta Assembleia e do membro Eduardo Jorge que chegou no
decorrer da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------- No período antes da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta solicitou a inclusão,
na ordem de trabalhos, de um ponto para apresentação e votação de uma proposta do
Executivo sobre uma Taxa para utilização de eletricidade no Parque de Merendas São
João. A inclusão deste ponto foi do acordo da Assembleia. ---------------------------------------- O membro Luísa Neves referiu que a ramagem das árvores da variante estão a
entrar para a estrada dificultando a passagem dos peões. Questionou sobre a
possibilidade dos ramos serem destroçados? O Presidente da Junta explicou que a
manutenção daquela zona é da responsabilidade da Câmara Municipal, pelo que
solicitará intervenção na zona em questão. A Junta só atua quando há um protocolo ou
quando o local é da sua responsabilidade. Esta preocupação será levada até à CMM.---------- No ponto um da ordem de trabalhos foi aprovada, por unanimidade, a ata da
reunião anterior. -------------------------------------------------------------------------------------
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------ Dando seguimento ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta
facultou aos membros da Assembleia, a proposta elaborada pelo Executivo para
afixação de uma taxa de utilização de eletricidade no Parque de Merendas São João.
Esta proposta foi votada e aprovada pela unanimidade dos membros presentes. --------------- No que concerne ao último ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta deu
a conhecer as informações a seguir elencadas: -------------------------------------------------- A Junta vai fazer uma experiência em relação à limpeza das ruas, com contratação
pontual de algumas pessoas para executar esse trabalho, não abdicando totalmente de
num futuro, fazer novas candidaturas ao IEFP. ------------------------------------------------- Foi aplicado herbicida em todas as ruas da freguesia. ---------------------------------------- Finalmente, o pedido que a Junta enviou para a CMM foi encaminhado para a EDP e a
rua Manuel Figueiras e o Largo da Igreja Velha têm agora uma boa iluminação. --------- Em Julho serão reparados os caminhos agrícolas, nomeadamente o caminho dos
Cavaleiros. Esta intervenção não pôde ser realizada anteriormente por falta de
cabimento orçamental, houve redução do FFF (Fundo de Financiamento das Freguesias)
e o IMI ainda não foi transferido. --------------------------------------------------------------------- O membro Eduardo Jorge chegou à reunião. ---------------------------------------------- Das obras da candidatura ao PRODER falta intervir no Cruzeiro, o que ocorrerá em
Julho. Tal como adiantado na última Assembleia de Freguesia, a Fonte de Cima ficará
para último e será intervencionada apenas em dois mil e treze.------------------------------- Foram reparados os bancos de madeira dos vários espaços públicos da freguesia. O
moinho foi pintado. --------------------------------------------------------------------------------- O Parque de merendas de São João já tem eletricidade. Infelizmente, foi novamente
vandalizado na semana passada nas vedações e canalização. Já foram repostas todas as
torneiras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Apresentámos candidatura ao IPJ (Instituto Português da Juventude) com um projeto
de Ocupação de Tempos Livres de longa duração (três meses). Aguardamos resposta. --2/3
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- A CERCI vai realizar novamente as Jornadas Desportivas. A Junta apoiará esta
iniciativa com duzentos e cinquenta euros. ------------------------------------------------------ A Junta dará apoio financeiro e logístico à Festa do Seixo. --------------------------------- Em relação à iniciativa Seixo Desportivo, em Maio, decorreu no dia treze o Torneio de
Malha; no dia vinte a ida ao Jamor e, no dia vinte e seis a Pedalada a Fátima. No dia
dezassete de Junho foi a primeira Rota da Batata, com organização da ACRSM e
ESTOIRA BIKES e apoio da Junta de Freguesia. As aulas de ginástica continuam às
terças e quintas-feiras, às dezanove horas e trinta minutos. Amanhã, às dezasseis horas,
vai ser o futebol onze Seixo vs Cabeças-Verdes. Estão todos convidados. De notar a
forte adesão da população em todos os eventos realizados. O Executivo da Junta gostava
de poder contar também com a presença dos membros da oposição nestas atividades. --- Em véspera do S. João, no dia vinte e três de Junho, fizemos um passeio ao Porto, com
um autocarro completamente lotado. Foi pena, por logística, não conseguirmos levar
mais autocarros porque os participantes adoraram a iniciativa. ------------------------------- Em relação ao Curso de Suporte Básico de Vida, a Junta aguarda a resposta dos
Bombeiros Voluntários de Mira. ------------------------------------------------------------------ A trinta e um de Maio do presente ano, a receita da Junta era de trinta e quatro mil
setecentos e noventa e sete euros e vinte e cinco cêntimos; a despesa perfazia o
montante de trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e trinta cêntimos e o
saldo era de três mil trezentos e quarenta e um euros e noventa e cinco cêntimos. ------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta sessão, da qual se lavrou a
presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e respetivos
secretários da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------

O Presidente _______________________________________________________
1ª Secretária _______________________________________________________
2ª Secretária _______________________________________________________

3/3

