ATA NUMERO DEZASSETE

ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 23-02-2017

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro 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 2016.12.17
2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia
3. Informação sobre expropriação de parcela de terreno pela
Infraestruturas de Portugal
4. Informar sobre a mudança do Parque Infantil para a praia de São Bento
5.Autorizar o concurso público para substituição da vaga existente para
Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza.
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
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

Clara Pereira pediu ao Executivo da Junta de Freguesia para fazer força junto da
Câmara Municipal para que o ATL dos alunos do jardim de infância de Seixas seja
realizado na Escola de Seixas. Pediu também, colaboração para a realização de
atividades extracurriculares, nomeadamente, Educação Física, Piscina e Música.
Pedro Pinto perguntou ao Executivo da Junta de Freguesia se a juventude de Seixas
está esquecida. Disse que é triste o futebol ter acabado em Seixas.
Rui Ramalhosa agradeceu a presença do público e respondeu dizendo que os pais dos
alunos da escola de Seixas terão toda a sua colaboração no pedido realizado e vai
enviar um pedido ao Pelouro da Educação da Câmara Municipal expondo a situação.
Em relação ás atividades extracurriculares disse que já foi falado em tempos com a
Banda de Lanhelas e ninguém se inscreveu, sendo uma possibilidade que fica em
aberto. Respondeu também ao Pedro dizendo que a juventude se Seixas nunca foi
esquecida. O caso do futebol foi aborrecido, as instalações pertencem o CBESS e
existiu um mal-entendido com a pessoa encarregue pelo desporto. Houve eleições e a
nova pessoa nessa área será contactada para estudar uma solução para o problema.
Para finalizar, disse que a Junta de Freguesia não pode criar grupos nem associações.

Período antes da ordem do dia

Fernando Catarina agradeceu a presença do público e disse que seria muito fácil
aproveitar as preocupações expostas pelos pais dos alunos da Escola de Seixas. Não
o fez porque em relação ao ATL, a Junta de Freguesia a única coisa que deve fazer é
proceder á comunicação do pedido á Câmara Municipal expondo o assunto. A Junta de
Freguesia não tem de formar clubes. Estas situações ocorrem porque o executivo
prometeu formar clubes e ranchos. Disse ainda que compete aos Seixenses colaborar
e criar os grupos. Perguntou se as obras na rua do Arquiteto Ventura terra vão terminar
no local atual e alertou que existe um poste da EDP a cair no Sobral.
Rui Pedro disse que já foi debatido em assembleia a questão do pavilhão. Quem pode
ir ao pavilhão de Caminha não vai ao de Seixas, já que as condições em Caminha são

muito melhores. Será necessário pedir colaboração á Câmara Municipal na colocação
de um piso sintético.
Paula Cacais disse que percebia a questão do Pedro, já que ela própria chegou com
quinze anos a Seixas e foi pioneira na ajuda aos jovens. Hoje em dia não é fácil trabalhar
com jovens por causa do desrespeito, no entanto nunca desistiu. Disse que o degrau da
passadeira de peões junto ao largo de S. Bento está alto e que a Junta de Freguesia
deveria fazer um pedido á Junta Autónoma de Estradas para resolver o problema.
Perguntou ainda se já tinha sido feita a reparação do telhado na casa da D.ª Céu.
Rui Vivo perguntou sobre o ponto de situação da Associação da Juventude de Seixas.
Rui Ramalhosa respondeu dizendo que convém saber quem se inscreveu o ano
passado no ATL. Vai incentivar a população para reativar o desporto, o rancho e outras
atividades e que podem sempre contar com o apoio da Junta de Freguesia. Relembrou
que o pavilhão não é da Junta de Freguesia, mas sim do CBESS e são eles quem
decidem o querem fazer no pavilhão. Relativamente ao degrau da passadeira, informou
que a Junta de Freguesia já tem uma carta onde as Estradas de Portugal dizem que vão
proceder á intervenção da mesma. Em relação ao arranjo na casa da Dª Céu, o
falecimento do marido veio atrasar o processo, estando também mais três casos
apontados na freguesia. Quando o programa de ajuda da Câmara Municipal reabrir será
novamente debatido. Por fim, disse que a Associação de Jovens acabou, mas informou
que foi criado um novo grupo de jovens que terá todo o apoio possível da Junta de
Freguesia.
Período da ordem do dia

1. Aprovação da ata da reunião de 2016.12.17
Foi votada e aprovada por com 7 votos a favor e 2 abstenções.

2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

Rui Ramalhosa citou algumas das atividades descritas no documento enviado aos
elementos da Assembleia de Freguesia.
Rui Vivo disse que foi retirado o caixote de lixo junto ao Feital e que agora há um
acumulado de detritos no local.
Cátia perguntou se há algum avanço no problema da rua por detrás do café a capital.

Rui Ramalhosa respondeu a Rui Vivo dizendo que anotou o problema e será resolvido.
Em relação á rua detrás da capital disse que já foi comunicado á Câmara Municipal e
neste momento encontra-se em análise.
3. Informação sobre expropriação de parcela de terreno pela
Infraestruturas de Portugal

Rui Ramalhosa explicou a linha da CP vai ser eletrificada e ficou localizada uma fonte
de alimentação por detrás do cemitério. Por essa razão serão expropriados para
entidade pública cerca de 197m2 de terreno e caminho de servidão. O negocio envolvido
será de 25 euros/m2 de terreno e 5 euros/m de caminho de servidão.

4. Informar sobre a mudança do Parque Infantil para a praia de São
Bento

Rui Ramalhosa disse que o parque infantil não poderia ficar no Largo de São Bento. Foi
pensado em baixo da Casa do Fogo, mas também não seria possível por causa da
inclinação do terreno. A ultima solução seria junto ao rio. Aproveitando as candidaturas
dos espaços a decorrer, foi apresentado um projeto com campo em areia, áreas de lazer
e zonas de fitness. O projeto foi realizado a título gratuito pelo Arquiteto André Terleira.
Rui Pedro perguntou se já algum parecer da Refer, das Estradas de Portugal ou da
Câmara Municipal relativamente ás obras do túnel e junto ao tanque. Perguntou também
se a parte expropriada junto ao cemitério poe em causa a obra do túnel.
Fernando Catarina disse que a obra do novo parque infantil lhe parece bem e falou
sobra a Rua do Sobral. Pede que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal se
preocupe mais nas ruas ou caminhos da freguesia.
Rui Ramalhosa respondeu dizendo que a parte expropriada não poe em causa a obra
do túnel e que está previsto uma passagem pedonal no tanque.

5. Autorizar o concurso público para substituição da vaga existente para
Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza.

Rui Ramalhosa explicou que o quadro da Junta de Freguesia tem 7 pessoas, mas na
realidade só tem 6 funcionários devido ao falecimento de um deles.
Fernando Catarina perguntou se vai haver oportunidade de ser apresentado vários
concorrentes ao lugar e se há necessidade de mais funcionários, uma vez que existe
funcionários com protocolos do centro de emprego e segurança social.
Rui Ramalhosa respondeu dizendo que o concurso tem de ser realizado para não de
perder um lugar no quadro.
Foi votado e aprovado com unanimidade.

Período de intervenção do público.

Mário Veloso mostrou-se desagradado com a limpeza junto ao pinheiro manso em
Coura de Seixas pedindo para se repor como estava. Falou sobre a intervenção na rua
da Ceára dizendo que o inicio da mesma ficou deteriorada. Falou também das águas
acumuladas na estrada das Faias e sobre o exagero nas taxas aplicadas nos enterros
no cemitério.
Maria Celeste falou sobre o problema do saneamento no bairro social de Coura. Disse
que já foi á Câmara Municipal reclamar e nada foi feito. Existe um buraco tapado com
uma pedra á mais de 3 anos.
Rui Ramalhosa disse que foi tirada fotografias das queimadas realizadas e que foram
enviadas para reclamar ás Infraestruturas de Portugal. Em relação á rua da Ceára todos
sabem o que foi feito e qual foi o problema. Já foi pedido á Câmara Municipal para
intervir na rua da Travessa. O início da rua da Ceára será arranjado o que falta.
Relativamente ás taxas do cemitério são as mesmas, a única que houve alteração foi a
da conservação do cemitério passando de 5 euros para 6 euros. No fim de semana o
enterro tem um acréscimo de valor devendo ser pago um dia extra ao funcionário. Por
fim o problema no bairro social de Coura será reportado á Câmara Municipal.

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)

