ATA NUMERO DEZASSETE

ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 20-04-2017

Aos vinte dias do mês de Abril de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas
e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Seixas, na sua sala de reuniões,
em sessão de carácter ordinária, sob a presidência do Senhor Rui Filipe Abrantes Vivo,
e secretariada pelo Senhor Vasco Marrucho Veloso, 1º secretário e pela Senhora Ana
Catarina Pereira Braga, 2º secretária, segundo a seguinte ordem de trabalhos:
Período de intervenção do público;
Período antes da ordem do dia;
Período da ordem do dia:
1. Aprovação da ata da reunião da assembleia de 2017.02.23
2. Prestação de contas 2016
3. Definir data e organização do evento “FESTA DO RIO” a realizar em
Agosto de 2017
4. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia
Período de intervenção do público.

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. Rui Filipe Abrantes
Vivo, Vasco Marrucho Veloso, Ana Catarina Pereira Braga, João Catarino Gonçalves e
Hugo Marcelo Afonso Cruz Rodrigues em substituição de Cátia Esteves Borges e da
lista do Movimento Independente Voto em Seixas os Srs. Fernando Amaro Gonçalves
de Catarina, Rui Pedro Lopes dos Santos e Paula Cristina Pires Fernandes Cacais.
Estiveram presentes por parte do executivo os Senhores Rui José Gomes Ramalhosa
(Presidente), João Fernando Rua de Catarino (Secretário) e António Martins Rodrigues
(Tesoureiro).
Havendo quórum, nos termos do disposto no artigo 89.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
com a presença de todos os membros da Assembleia de Freguesia, o Senhor
Presidente deu início à Reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de
Seixas.

Período de intervenção do público

Não houve intervenções.

Período antes da ordem do dia

Não houve intervenções.

Período da ordem do dia

1. Aprovação da ata da reunião de 2017.02.23

Fernando Catarina apresentou uma correção da ata indicando que Ventura Terra
deveria estar escrito em maiúsculas.
Foi votada e aprovada por unanimidade.

2. Prestação de contas 2016

Fernando Catarina perguntou se as receitas previstas receber da Câmara Municipal
foram todas recebidas. Perguntou também se as rendas das lojas e dos correios foram
recebidas na totalidade do que estava previsto e se os pagamentos que existiam em
dívida estavam regularizados.
Rui Ramalhosa respondeu dizendo que as receitas da Câmara Municipal são divididas
em duas, receitas normais e trabalhos. A parte do uso corrente está em dia, tendo sido
pago no mês de Março a ultima prestação. Relativamente ao patrimonial só se recebe
á medida que se vai realizando os trabalhos, estando em falta apenas uma fatura
relativa ao ultimo trabalho. Existe um trabalho ainda for realizar relativo ao ano de 2016,
mas será recebido quando for feito. As rendas estão em ordem, exceto algumas que já
andavam atrasadas, mas que se vai recebendo. A renda dos correios está em dia.
Rui Vivo questionou se a obra da Cabreira será mesmo para fazer.
Rui Ramalhosa indicou que no passado dia 18 o Presidente da Câmara esteve a visitar
as obras realizadas na Freguesia de Seixas e que a obra da Cabreira será feita a cargo
da Câmara Municipal. Vai haver este ano mais obras.
Foi votada e aprovada por unanimidade.

3. Definir data e organização do evento “FESTA DO RIO” a realizar em
Agosto de 2017

Rui Ramalhosa disse que a data do evento é sempre condicionada pelos recursos da
Câmara Municipal e também por causa da Feira Medieval de Vila Nova de Cerveira. As
datas para a Festa do Rio serão dias 18, 19 e 20 do mês de Agosto.

4. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

Fernando Catarina, relativamente ao ponto 3, perguntou se a Escola de Coura está a
ser ocupada. Se essa situação se confirma, perguntou por quem e se há protocolo.
Rui Ramalhosa informou que está a decorrer aulas de dança na Escola de Coura a
pedido de várias mulheres de Seixas.
Fernando Catarina disse que assim sendo, a Assembleia de Freguesia está a ser
ultrapassada pelo Executivo. Devia ter sido discutido e autorizado em Assembleia de
Freguesia. Perguntou se a escola pertence á Junta de Freguesia ou á Câmara
Municipal. Devia ficar tudo esclarecido e escrito aproveitando o bom relacionamento
com a Câmara Municipal. Vai haver eleições e tudo pode mudar. Há interesse que a
Escola de Coura seja da Junta de Freguesia.
Rui Ramalhosa respondeu dizendo que foi pedido á Câmara Municipal para entregar
diretamente o edifício ou se realizar um protocolo para a cedência do espaço. O
problema é que a Escola de Coura não é de ninguém, não existe registo de quem é o
dono. Foi um terreno cedido para ser feita uma escola pelas pessoas de Coura e para
uso da população, mas nunca se chegou a registar.
António Rodrigues disse que os donos eram o Cunha e o Serrinha. Foi doado para
construir uma escola e para a filha ir trabalhar para lá. A escola funcionou muitos anos,
apesar da filha nunca ter dado aulas na escola. O Ministério da Educação financiou
sempre que houve aulas. Acabou por dizer que a Junta de Freguesia sempre lutou pela
Escola de Coura.

Período de intervenção do público

Não houve intervenções.

Posto isto e não havendo mais assuntos a tratar, o presidente deu por encerrada a
sessão da qual se lavrou esta ata, a qual, depois de lida vai ser assinada pelos
presentes.

_________________________________________
Rui Filipe Abrantes Vivo
(Presidente da Mesa)

_________________________________________
Vasco Marrucho Veloso
(1º Secretário)

_________________________________________

Ana Catarina Pereira Braga
(2º Secretário)

