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

ACTA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DO SEIXO, RELATIVA AO MANDATO DE 2009 a
2013, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE SETEMBRO DE
2012
----- Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 terceira 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: Atribuição de nome a uma rua da Freguesia de acordo com o artº4º,
secção I, capítulo II do Regulamento Municipal de Toponímia e numeração de Polícia; ---- Ponto três: Informações. -------------------------------------------------------------------------- Deu-se início à reunião com a ausência do membro Evangelista Jorge que chegou
no decorrer da mesma.----------------------------------------------------------------------------------- No período antes da ordem de trabalhos o membro Pedro Lavrador referiu que os
ramos das árvores cresceram e estão a tapar a visibilidade na variante norte. Perguntou
se a Junta poderia fazer algo para resolver este problema. O Presidente da Junta
respondeu que esse assunto diz respeito à Proteção Civil e Sapadores Florestais.
Informou ainda que estes já destroçaram junto ao Polo I da Zona Industrial e a limpeza
da variante será para breve. ---------------------------------------------------------------------------- O membro Pedro Lavrador disse que gostaria de contribuir com algumas ideias
para enriquecer o Plano de Atividades do ano dois mil e treze. Acrescentou que a Junta
está ativa em relação à recuperação dos monumentos e propôs a realização de um dia de
trabalho comunitário. Finalmente, questionou a Junta sobre o emanilhamento na Rua
dos Moliceiros e na Rua Padre S. Miguel. O Presidente da Junta respondeu que essa
obra está em Plano, só que de momento não há verbas disponíveis. Disse também que
em relação à Rua Padre S. Miguel foi feito um pedido à Câmara Municipal para a
cedência do tubo que depois a Junta contribuía com a mão de obra, mas a resposta ainda
não se verificou. -------------------------------------------------------------------------------------
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----- O membro Fernando Camarinha questionou a Junta sobre o saneamento do Seixo.
Disse que a execução do saneamento não resolverá este tipo de problemas na Freguesia,
nomeadamente os maus cheiros existentes em determinados locais. Acrescentou que a
Assembleia e a Junta de Freguesia do Seixo vão pedir explicações à Câmara Municipal
sobre esta obra. Até à data, a Junta apenas sabe que a obra foi a concurso e não tinham
mais detalhes sobre o assunto.

-------------------------------------------------------------------------------------- Neste momento
da reunião entrou o membro Evangelista Jorge. ---------------------------- O membro
Eduardo Jorge perguntou quando iriam resolver os maus cheiros na Rua Padre S.
Miguel. O Presidente da Assembleia respondeu-lhe que as entidades competentes não
resolvem o problema. O Presidente Albano Lourenço acrescentou que esta obra custa
quatro mil euros e a Junta não tem capacidade financeira para a concretizar, sem a
parceria da Câmara. A Junta tem pedido com regularidade à Câmara Municipal para
fazer a tubagem no referido local. ---------------------------------------------- O membro Eduardo Jorge sugeriu algumas ideias ao executivo da Junta,
nomeadamente:--------------------------------------------------------------------------------------- A limpeza das mães de água, porque quando vier mais Inverno poderá haver estragos
junto aos cursos de água e nas proximidades. --------------------------------------------------- Com o potencial risco de incêndio na zona envolvente à aldeia nos próximos dois ou
três anos e, tendo em conta a pouca limpeza dos matos junto às casas, propôs que se
faça uma campanha de sensibilização o próximo ano.------------------------------------------
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- A realização de uma campanha de reciclagem de resíduos de jardins e quintais junto
da população. --------------------------------------------------------------------------------------- - Referiu que o fim de semana da saúde é importante e não deveria acabar. ---------------- Acrescentou que a Junta tem muitas atividades a fazer as quais não têm de ser feitas
em parceria com outras entidades. ---------------------------------------------------------------- O membro Augusto questionou o membro Eduardo sobre como sensibilizar as pessoas
para o problema dos incêndios. Este respondeu que poderia haver uma palestra com
alguém de fora, entendido no assunto, para debater o problema junto da população. --------- No ponto um da ordem de trabalhos, a ata foi aprovada com uma abstenção.------------- No ponto dois, atribuição de nome a uma rua da Freguesia de acordo com o artº4º,
secção I, capítulo II do Regulamento Municipal de Toponímia e numeração de Polícia;
decidiu-se nomear a rua em causa por “Beco das Ribeiras”, proposta que foi aprovada
por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- O membro Benilde Rocha teve de se ausentar do resto da reunião. ------------------------ No ponto três da ordem de trabalhos o Presidente da Junta da Freguesia referiu as
diversas informações a seguir enunciadas:------------------------------------------------------- Houve a reparação de todos os caminhos agrícolas onde há circulação agrícola; -------- Efectuou-se a limpeza das bermas e valetas das ruas da freguesia com o contrato de
quatro pessoas para o efeito; ----------------------------------------------------------------------- Realizou-se uma nova candidatura para três pessoas ao IEFP; --------------------------Continuaram as obras do contrato com Adelo e Proder, desta vez feitas no Cruzeiro, que
já terminaram, e na Fonte de Cima, que estão previstas terminar até final de Janeiro;
- Decorreu a festa dos avós que teve muita afluência quer dos idosos do lar, quer dos
outros idosos da freguesia; ------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal quer reunir para debater o que fazer em relação à Rua Manuel
Figueiras uma vez que o saneamento não será tão rápido como estava previsto e quer
saber o que se poderá fazer para a rua ou se querem esperar pelo saneamento; ------------ A junta foi assaltada há dois meses e roubaram três computadores portáteis. Foi
instaurado um processo no Tribunal de Mira, o qual foi arquivado por falta de provas;--- O parque de merendas do S. João foi vandalizado e o processo também foi arquivado;3/4
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- As aulas ginásticas recomeçam em breve com nova professora;---------------------------- À data de trinta e um de Agosto, a Junta teve uma receita de cinquenta mil novecentos
e quarenta e três euros e cinquenta e seis cêntimos; uma despesa de quarenta e sete mil e
trinta e seis euros e trinta e quatro cêntimos, ficando com um saldo de três mil
novecentos e sete euros e doze 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 _______________________________________________________
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