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Exmo. Snr.
Presidente da Assembleia de
Freguesia de Seixas
SEIXAS

INFORMAÇÃO DA GESTÃO AUTÁRQUICA
Sessão Ordinária de 24 de Setembro de 2014
Dando cumprimento ao disposto na alínea o), do Ponto 1, do artigo 17º da Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro, informamos do seguinte:
1. Tem esta Junta continuado a efetuar trabalhos de limpeza dos caminhos
públicos e espaços verdes da freguesia;
2. Realizaram-se pequenas reparações de calçadas e caminhos;
3. Deslocamo-nos com Snr. Vereador Dr. Guilherme Lagido para o sensibilizar
para a necessidade de resolvermos o problema das águas de saneamento
que vertem para o muro da empresa Abel Jorge e prejudica as habitações
vizinhas da Travessa das Faias.
4. Reuniu-se com o UCC de Caminha do Centro de Saúde, a Rede Social da
Câmara Municipal e a ARS, a fim de serem referenciados os alcoólicos da
freguesia de Seixas, com a finalidade de serem rastreados pelo Centro de
Saúde local.
5. Colaboramos com a Rede Social da Câmara Municipal para ser “efetuado um
levantamento gerontológico relativo aos idosos do concelho de Caminha”
6. Colaboramos com a Direção Geral de Inserção Social para que jovens com
penas judiciais possam cumprir trabalhos comunitários na nossa freguesia.
Já tivemos um jovem a cumprir pena.
7. Foi reparado o pontão de São Sebastião.
8. Foi dado continuação à limpeza de uma faixa de floresta no Alto da Lage
para prevenção de habitações e de floresta.
9. Colaboramos com um cidadão de Seixas para a eliminação de vários ninhos
de Vespa Asiática que poderiam colocar em causa a população de abelhas
locais e a própria população humana.
10. Reunimos com a Câmara Municipal e com os responsáveis pela Villa Idalina
para ajudar a promover os seus eventos e também Seixas.
11. Requalificamos as casas de banho públicas na Avenida de São Bento.
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12. Colocamos arames de aço e plantas no Largo de São Bento para tornar mais
“verde e fresco” um espaço cheio de aço e muito quente no verão e frio no
inverno.
13. Decorreu nos dias 15-16-17 o III Mercado Medieval de Seixas sob o tema do
Rio Minho, tendo havido uma participação aceitável de público e decorrido
sem percalços. Podemos dar uma nota positiva ao acontecimento, deixando
um agradecimento à colaboração da Câmara Municipal e às pessoas que
colaboraram na sua organização.
14. Estamos em negociação com os moradores da entrada da Cabreira para
alargamento da Rua com o mesmo nome.
15. Demos início às obras de pintura do prédio da Sede da Junta.
16. As disponibilidades financeiras da autarquia são de € 6.485,00.
Com os melhores cumprimentos.
Seixas, 10 de Setembro de 2014

