ATA NUMERO OITO

ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 30-04-2015

Aos cinco dias do mês de Março de dois mil e quinze, 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 de 2015.03.04
2. Prestação de contas 2014
3. Definir nome, data e organização do evento a realizar em Agosto
4. Dia da Comunidade Seixense 2015
5. 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, Paula Cristina Pires
Fernandes Cacais e Rui Miguel Martins Borlido.
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

João Catarina agradeceu ao executivo da junta de freguesia pelo empenho e
dedicação em melhorar a qualidade de vida das pessoas da freguesia. É com muito
agrado que reconhece que os membros do executivo tem procurado fazer o seu
melhor em tudo aquilo que se propõem, ainda que por vezes estejam limitados.
Paulo Costa pediu para se fazer uma distinção entre as suas intervenções como
presidente da associação de jovens de Seixas e a título pessoal. Criticou a atitude do
presidente da assembleia na última assembleia. Falando em nome da associação de
jovens de Seixas, disse que é com muito agrado que assumiram o curto mandato da
comissão instaladora e agradece todo o apoio prestado pela junta de freguesia, na
cedência do espaço e pelo diálogo que tem mantido. Anunciou que vai ocorrer no
próximo dia 2 de Maio a primeira assembleia, aproveitando para convidar todos os
presentes. Anunciou a primeira atividade da associação ao realizar uma caminhada
pelos montes de Seixas. A nível pessoal comentou que deveria haver um diálogo mais
próximo com a população informando os dias em que vai haver corte de circulação na
rua da Boalheira devido às obras da ecovia. Ainda sobre a mesma obra, referiu que os
estacionamentos foram mal dimensionados e que devido aos atrelados dos barcos, na
época de verão vai haver muitos veículos estacionados na zona da relva.
Rui Vivo disse que Paulo Costa interpretou mal as suas palavras na última
assembleia, não o atacou a nível pessoal mas, achou que como membro da juventude
socialista não deveria ter tomado a atitude que tomou. Não o conhece e pouco sabe
acerca de Paulo Costa. Gostava que o assunto termina-se e fosse ultrapassado.
Rui Ramalhosa respondeu às intervenções começando por agradecer a João Catarina
as palavras dirigidas ao executivo da junta e disse que se trata de um obrigação em
olhar pelo bem de Seixas. Respondeu a Paulo Costa dizendo que é com agrado que
vê alguém a fazer algo pelo associativismo de Seixas e terão todo o apoio mas, em
primeiro lugar tem de se criar como associação. Em relação á obra da ecovia, tem
havido a preocupação por parte da câmara municipal de Caminha de ao levantar o
piso, proceder á renovação das infraestruturas de água, levando ao atraso da obra.
Alertou para o problema da rua estar intransitável e que assume a culpa em não ter

havido a preocupação de se avisar a população. Em relação ao estacionamento já foi
falado com o projetista e não deram alternativa. A situação dos barcos e atrelados
deverá ser revista.
Período antes da ordem do dia

Fernando Catarina agradeceu ao executivo pela reorganização da assembleia de
freguesia e que agora os deputados da assembleia sentem-se com mais espaços para
colocar os seus documentos encima de uma mesa. Alertou para a intervenção de João
Catarina ter sido feita no período de intervenção do público, dizendo que tem todo o
direito, sendo um membro da assembleia, de intervir no período antes da ordem do dia
e pediu para se verificar no regulamento se essa situação é possível. Perguntou quem
fez a linha na estrada junto á escola primária de Seixas.
Rui Ramalhosa respondeu que foi a câmara municipal que fez a linha.
Fernando Catarina disse que não tinha conhecimento de nenhuma deliberação em
assembleia municipal quer em reunião de câmara. Se foi a câmara municipal o
presidente da junta tem de fazer uma queixa porque, apesar de a câmara ter o poder
para o fazer acha que estão a usar de competências que não tem e que não foi
concedida por ninguém. Perguntou se foi a pedido da junta de freguesia ou a nível
particular. Fernando Catarina alerta a assembleia de freguesia para que estes
assuntos devam ser feitos dentro da legalidade e da seriedade. Criticou o facto de a
junta de freguesia dizer que dá todo o apoio á escola de Seixas e que esse apoio seja
feito através da colocação de uma linha, que proíbe estacionar nesse local as pessoas
que prestam serviço á comunidade Seixense porque, isso pode prejudicar um membro
da junta de freguesia.
Rui Ramalhosa disse que chegou á junta de freguesia uma queixa que naquele local
devia ser proibido estacionar. Foi reportado o problema á câmara municipal e
responderam que não era necessário ir a assembleia municipal para aprovação
indicando que deveria ser colocada a linha.
Fernando Catarino diz que fez a denúncia como munícipe e não como membro do
executivo da junta.
Rui Pedro disse que se deveria retirar a linha e colocar um sinal de proibição de
estacionar.

Período da ordem do dia

1. Aprovação da ata da reunião de 2015.03.04

Fernando Catarina pediu para haver mais cuidado na redação das atas em relação às
intervenções dos membros da assembleia.
Foi votada e aprovada por unanimidade.
2. Prestação de contas 2014

Fernando Catarina perguntou ao executivo porque não procedeu ao pagamento dos
subsídios como estava aprovado no orçamento. Disse ainda que se os valores não
são dados não devem ser colocados no orçamento.
Rui Ramalhosa disse que os subsídios são dados às associações que façam o pedido
e que demonstrem o seu plano de atividades. Se não forem pedidos não são dados.
Foi votado e aprovado com cinco votos a favor e três abstenções.

3. Definir nome, data e organização do evento a realizar em Agosto

Foi votado e aprovado por unanimidade o nome Festa do Rio.
4. Dia da Comunidade Seixense 2015

João Catarina apresentou o nome do Sr. Dionísio Rua para ser homenageado no dia
da Comunidade Seixense. Foi também apresentado o dia 15 de Novembro para a
realização do dia da Comunidade Seixense.
Foi votado e aprovado por unanimidade.
5. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

Fernando Catarina questionou o executivo se os 660 euros do ponto 11 foram para a
colaboração na limpeza do campo de futebol.

Rui Ramalhosa disse que esse valor foram donativos para as festas e também para
limpezas. Disse ainda que a limpeza do campo de futebol foi feita pela câmara
municipal.
Período de intervenção do público

Paulo Costa questionou o executivo se já houve alguma diligência ou se estão a
pensar em algo em relação á marina do cais. Deveria ser sinalizado e vedado esse
local porque é bastante perigoso. Em relação ao nome a homenagear no dia da
Comunidade Seixense pensa que há pessoas que fizeram mais pela freguesia e que
poderiam ser homenageados.
Rui Ramalhosa respondeu dizendo que falou com o presidente da câmara sobre o
problema da marina e chegou-se á conclusão que no projeto não está previsto
qualquer intervenção nesse local. No entanto, foi falado que no final da obra da
ecopista será colocada uma vedação ou sinalização nesse local. Em relação á
homenagem ao Sr. Dionísio Rua é inteiramente justa e apropriada.

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)

