Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Gamil e Midões
- Barcelos -

Ata Nº12 da sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2020

Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano dois mil e vinte, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, no edifício da antiga Escola Primária de Midões, sito na Rua
da Escola, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia da União das
Freguesias de Gamil e Midões, Barcelos, sob a presidência de Delfim da Silva Cortez.
Compareceram a esta sessão: José Loureiro da Cruz, Maria Isabel da Silva Alves,
Florbela Matos Moura e Carlos Vasconcelos (eleitos pela lista da coligação «Mais
Barcelos»), Manuel Fernandes e Tânia Isabel Andrade Campos (eleitos pela lista do
Partido Socialista), esteve ausente Catarina Marlene Simões Oliveira (eleita pela lista
da coligação «Mais Barcelos») e Susana Maria Gomes Ribeiro (eleita pela lista do
Partido Socialista. Estavam também presentes o Presidente da Junta de Freguesia
Jorge César Silva, o Secretário Joaquim Ferreira e a Tesoureira Fátima Silva.
A ordem do dia compreendia dois pontos, designadamente: leitura e aprovação da ata
da sessão anterior; e apreciação da informação do Presidente da Junta acerca da
atividade da Junta de Freguesia.
Antes da ordem do dia estava ainda definido o momento para a intervenção do público,
o período depois da ordem do dia estava destinado a tratar de assuntos de interesse
local por parte dos membros da Assembleia.
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No período antes da ordem do dia não houve inscrição para usar da palavra pelo que
se deu imediatamente início aos trabalhos, com a leitura e aprovação da ata da sessão
anterior.
Neste ponto, pediu a palavra o senhor Manuel Fernandes, para referir que na ata
deveria estar mencionada a informação de que a minuta do contrato com a associação
de pesca estava por assinar e que assim a mesma não valeria nada.
Sobre este assunto, o senhor presidente da Junta referiu, que uma minuta é mesmo
assim, isto é, uma reprodução fiel do referido contrato com informação objetiva.
A referida ata foi posta, de seguida, à votação, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade dos presentes.
Para terminar a ordem do dia, procedeu-se à leitura da informação do Presidente da
Junta acerca da atividade da Junta de Freguesia no terceiro trimestre do ano corrente.
Neste ponto, pediu a palavra o senhor Manuel Fernandes para sugerir que na
informação escrita fosse colocada alguma informação financeira. Situação a que o
senhor presidente da Junta deu viabilidade, não obstante as contas da Freguesia
serem aprovadas anualmente nesta Assembleia de Freguesia.
Já no período de depois da ordem do dia, pediu a palavra a Senhora Tânia Campos,
para questionar se já teria ocorrido a reunião com a direção da associação de pesca
“Os Boinhas”, tal como estaria previsto. A esta questão respondeu o senhor presidente
da Junta, informando que não, dada a situação de pandemia que se vive, que foi
entendido adiar por algum tempo, para não se correrem riscos.
De seguida, pediu a palavra o senhor Carlos Vasconcelos para referir que seria
importante desenvolver o polidesportivo da Freguesia, designadamente, dotando-o de
uma cobertura que permitiria o seu uso mais regular, falou também da importância
que representaria conseguir que os transportes urbanos do Município alargassem a
sua rede de ação a Gamil e Midões, servindo assim a nossa comunidade.
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Pediu também novamente a palavra a senhora Tânia Campos, para questionar o
pagamento das senhas de presença na Assembleia e para sugerir que se colocassem
lombas na Rua de Viso e Castanheira, com vista a reduzir a velocidade do trânsito
naquela via, enaltecendo o facto de se ter resolvido o problema dos buracos lá
existentes.
Pediu a palavra seguidamente a senhora Florbela Moura para sugerir que se
colocasse um sinal de obrigatoriedade de contornar pela direita ou circular pela direita
na rotunda situada na extremidade Nascente da Rua da Quinta do Viso, uma vez que
essa rotunda e a normal circulação na mesma é muitas vezes desrespeitada pelos
automobilistas e moradores.
Tomou a palavra, por último, a senhora Isabel Alves, para alertar para o problema de
falta de segurança rodoviária e do registo de vários acidentes na zona da interceção
da Rua do Jardim, com a Rua de Viso e Castanheira e com a Rua da Videira Grossa.
A todas estas questões respondeu o senhor presidente da Junta, manifestando a
intenção de dedicar o máximo de atenção a todos estes assuntos, alguns dos quais
já referenciados oficialmente junto do Município, como é o caso da insegurança
rodoviária na Rua do Jardim.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sensivelmente, pelas vinte e duas
horas e quarenta minutos, tendo tudo quanto nela se tratou de essencial sido registado
na presente ata que depois de aprovada será assinada pelo Senhor presidente da
Assembleia e respetivo secretário.

O presidente

O secretário
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