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

ACTA DA QUARTA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE
FREGUESIA DO SEIXO, RELATIVA AO MANDATO DE
2009 a 2013, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2010
----- Aos dezanove dias do mês de Junho do ano de dois mil e dez, sob a presidência de
Fernando Manuel Rocha Camarinha, deu-se início aos trabalhos da quarta Assembleia
de Freguesia do presente mandato, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------- Ponto um: Leitura e aprovação da acta da sessão anterior da Assembleia de
Freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto dois: Informações. ------------------------------------------------------------------------- No período antes da ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia de Freguesia
mencionou a ausência do membro Eduardo Jorge na Assembleia Ordinária do segundo
trimestre e seguiram-se, por parte dos restantes membros o esclarecimento de algumas
questões relativas à limpeza da fonte da Meneza e desperdícios de árvores colocados
junto à estrada da fonte de Riba, as quais foram devidamente esclarecidas pelo
Presidente da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------- Em relação ao ponto um da ordem de trabalhos foi lida a acta da reunião anterior, a
qual foi aprovada com duas abstenções e seis votos a favor. -------------------------------------- Depois de auscultados os elementos presentes foi definido que, à excepção do Sr.
Evangelista Jorge que receberá a documentação impressa, todos os elementos receberão
as informações inerentes a cada Assembleia via correio electrónico. ------------------------ No segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia deu a
palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que apresentou as actividades já realizadas
no segundo trimestre, as actividades projectadas para o próximo trimestre e as contas
actualizadas, a saber:-------------------------------------------------------------------------------- Foi reparado o piso dos caminhos agrícolas com tout-venant e limpas as bermas de
alguns caminhos agrícolas e arruamentos e da faixa de protecção da Zona Industrial,
com o destroçador; ----------------------------------------------------------------------------------
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- Continuamos com as quatro pessoas do projecto de inserção e emprego a proceder a
uma limpeza permanente das valetas da freguesia e a aplicar herbicida; ---------------- Foi reparado o Moinho e continuam a decorrer as obras no Parque S. João tendo sido
pintadas as mesas construídos lava-loiças, bem como a construção de um forno e o
aumento do telheiro.----------------------------------------------------------------------------- A Junta solicitou duas baixadas de electricidade, uma para o Parque S. João e outra
para o armazém da Junta de Freguesia; ---------------------------------------------------------- Realizou-se o Passeio do Barco Moliceiro e a Comemoração do Dia da Mãe ----------- A Junta de Freguesia reformulou o protocolo realizado, em mil novecentos e noventa e
quatro, com a CERCI relativo à limpeza de algumas áreas; ----------------------------------- Solicitou-se à Câmara Municipal de Mira mais ecopontos para o Seixo tendo a Junta
de Freguesia obtido uma resposta não satisfatória. A ERSUC comprometeu-se a
redistribuir os ecopontos já existentes. Salientou-se a necessidade de recolocar o
ecoponto localizado no final da Rua Padre José da Graça (junto à casa do Padre Real) na
Rua das Escolas. A Junta fará uma plataforma em cimento para os colocar.------------De seguida, o Presidente da Junta apresentou as contas referindo uma receita de trinta e
cinco mil novecentos e oitenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos e uma despesa de
trinta mil trezentos e dezasseis euros e cinquenta e dois cêntimos, o que perfaz um saldo
de cinco mil seiscentos e setenta e três euros e trinta e sete cêntimos. ------------------No que concerne às actividades programadas para o próximo trimestre salientam-se: ---- o Fim-de-semana da Saúde, a realizar nos dias dois a quatro de Julho, no Largo do
Seixo com um passeio cicloturístico, várias palestras alusivas à temática da Saúde e
rastreios diversos, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa e o
Agrupamento de Escuteiros; ----------------------------------------------------------------------- Lançamento de um selo CTT comemorativo de vigésimo quinto aniversário da Junta
de Freguesia que pode ser utilizado no envio de correspondência; ------------------------ Será dado um apoio à Festa em Honra da Nossa Senhora do Carmo e à edição do DVD
que a secção do Rancho da ACR do Seixo gravou, retratando a Feira à Moda Antiga; ---

2/3

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

- O fim-de-semana de encerramento das comemorações dos vinte e cinco anos da Junta
de Freguesia será no dia treze de Novembro, com uma homenagem a todos os
elementos que pertenceram, ao longo dos vinte e cinco anos, à Assembleia de Freguesia.
----- No que concerne à Assembleia Magna foram discutidos e esclarecidos vários
aspectos inerentes à sua realização, os seus princípios de base e funcionamento geral.
Considerou-se que a data provável para a sua realização será em Setembro, juntamente
com a Assembleia ordinária do terceiro trimestre. ------------------------------------------------ O Pedro Lavrador questionou o Presidente da Junta sobre a possibilidade de
ampliar/requalificar o Parque de S. João até à zona do Centro de dia, com a limpeza da
mata adjacente. Esta ampliação já tinha sido estudada e inviabilizada pela Junta devido
às complicações inerentes, nomeadamente limpeza e manutenção. -------------------------- De seguida, o elemento Augusto Pereira congratulou o executivo pelo belíssimo
passeio de barco que dinamizou e o Presidente da Assembleia louvou o trabalho
desenvolvido pela Junta, a forma como o fez e a sua divulgação. Em relação ao logótipo
de Seixo, o mesmo propôs que se pensassem formas de o divulgar e promover, por
forma a rentabilizá-lo como fonte de receita. --------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta sessão, da qual se lavrou a presente
acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e respectivos
secretários da Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------

O Presidente _______________________________________________________
1ª Secretária _______________________________________________________
2ª Secretária _______________________________________________________

3/3

