ATA DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 21-02-2019

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezanove, pelas vinte e
uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Seixas, na sua sala de reuniões, em
sessão de carácter ordinária, sob a presidência do Senhor João Catarino Gonçalves, e
secretariada pela Senhora Maria Dulce Almeida Teixeira Gomes, 1º secretário e, José
Joaquim Silva de Lima, 2º secretário, 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 2018.12.13

2.

Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia.

3.

Organização da Festa do Rio 2019

Período de intervenção do público.

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. João
Catarino Gonçalves, Maria Dulce de Almeida Teixeira Gomes, José Joaquim Silva de
Lima, Alice Sobral Caldas e José Araújo da Cunha Ribeiro e da lista do Movimento
Partido Social Democrata os Srs. António Martins Rodrigues, Nuno Vasco Pinto da
Silva Cardal, Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento e José Carlos Lima.
Estiveram presentes por parte do executivo os Senhores Rui José Gomes
Ramalhosa (Presidente), João Fernando Rua de Catarino (Secretário) e Ana Catarina
Pereira Braga (Tesoureira).
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.
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Período de intervenção do público

O Senhor Rogério Vieira pediu a palavra perguntando quando se iriam colocar
as lâmpadas na sua rua. Que havia alguns resíduos no monte por limpar

Rui Ramalhosa respondeu em relação às lâmpadas que já tinham sido pedidas
à Câmara e EDP e seriam colocadas logo que possível. Em relação aos resíduos no
monte irão ser retirados logo que o madeireiro volte a trabalhar no mesmo,

Não havendo mais ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao
seguinte ponto da ordem da convocatória:

Período antes da ordem do dia

Anabela São Bento pediu a palavra para referir que desejava entregar um
documento com várias obras não resolvidas ao longo do tempo, tais como o candeeiro
do largo de São Bento, a obra da Marina e outras, de acordo com o documento que
vai em apenso a esta ata. Também no final questionou o preço da água e se a mesma
iria aumentar mais a partir de Junho.

Rui Ramalhosa respondeu ao primeiro ponto dizendo que a resolução dos
pontos apresentados pela Anabela São Bento estão em faze de resolução.

José Carlos pediu a palavra referindo que existe uma zona no Forno da Cal
que não tem saneamento. Referiu também que a Escola primária tem amianto no seu
telhado, para quando a sua remoção. Referiu também existir um matagal por cima do
tanque do Castanhal.

Rui Ramalhosa respondeu ao primeiro ponto que faz parte do programa de
obras em saneamento essa zona do forno da cal, assim como outras cinco em falta na
freguesia. Umas são de difícil solução pelo declive do solo outras são ruas novas que
estão no plano a efetuar pela Junta e Câmara Municipal. Em relação ao segundo
ponto informou que o vizinho do terreno já denunciou o caso à GNR e está a ser
resolvido.
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Nuno Cardal pediu a palavra e informou que no temporal que houve à dias
caíram dois postes elétricos nas Pedras Ruivas e perguntou quem teria que
regularizar. Também falou nas sarjetas de águas pluviais na Marginal. Referiu que na
mesma marginal deveria, haver WC para os utilizadores. També referiu que a linha da
Refer deveria ser vedada para além de eletrificada. Perguntou sobre a marina e a
continuidade do projeto.

Rui Ramalhosa respondeu ao primeiro ponto que teve conhecimento da queda
dos postes e que o assunto foi prontamente e, no possível, resolvido pela EDP. Que
em relação aos WC na marginal, logo que o Bar da Marginal ou outros entrem em
funcionamento estará disponível e existem WC no Largo de São Bento. Que WC
públicos são vandalizados e não devem existir sem vigilância. Também informou que
tinha sido informada que toda a linha eletrificada iria ser vedada, ou pelo menos os
pontos mais sensíveis. Sobre a marina informou que a informação que tinha era que a
projeto esta parado e não iria ser feita nos moldes falados. Que a Junta iria fazer os
possíveis para conseguir resolver o problema da marina.

António Rodrigues pediu a palavra para referir que as lombas da curva na
gaiosa estão cada vez mais perigosas. Perguntou qual a situação dos funcionários da
Ex: Casa Benjamim. Como está a situação das barracas dos pescadores. Também
perguntou porque os candeeiros do condomínio da Gaiosa continuam ligados. A
Estrada das Faias não está em bom estado. Qual a situação do posto da Guarda
Fiscal. A Fonte da Caganita de Coura está com montes de terra. O arboreto feito pelo
Marco Portocarrero está por limpar. Que se deveria fazer o calcetamento da Travessa
das Pedras Ruivas. Que se deveria verificar o estado dos espelhos da freguesia. Qual
a situação da limpeza do monte. Qual o valor das licenças de inumação das pessoas
vindas de fora de Seixas e qual o mesmo em situação de cremação.

Rui Ramalhosa respondeu ao primeiro ponto que as lombas da curva da gaiosa
eram perigosas, sim, mas que as pessoas não devem ultrapassar os limite de
velocidade na freguesia. Que iriam ser reparadas logo que possível. Quanto à situação
dos funcionário do “Benjamim” alguns já estavam a trabalhar e os outros iriam ser
reintegrados logo que possível. Informou que as Barracas dos Pescadores ainda
estavam sobre a responsabilidade da Câmara Municipal. Que os candeeiros do
condomínio continuam ligados tendo a Câmara dado ordens à EDP para desligar, o
que ainda não foi feito. A Estrada das Faias necessita de reparação dos passeis do
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lado poente. Que o posto da Guarda Fiscal aguarda transferência para a Câmara e
Junta de Freguesia. A Fonte da Caganita de Coura irá ser limpa ao acabarem as obras
existentes. Que o arboreto de Coura irá ser limpo na Primavera como sempre se faz.
Que o calcetamento da Travessa das Pedras Ruivas está previsto ser feito logo que
possível. Que os espelhos da freguesia são revistos periodicamente e pedida a
substituição à Câmara Municipal. Que a limpeza do monte é feita regularmente todos
os anos e será iniciada a sua limpeza na primavera. Em relação às taxas de inumação
das pessoas vindas de fora e de cremação já constam no regulamento do cemitério e
no regulamento de taxas aprovadas em Assembleia de Freguesia. Se houver algum
engano, é um caso pontual, e deve ser esclarecido na Junta de Freguesia.

Não havendo mais ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao
seguinte ponto da ordem da convocatória, mas que iria ler uma carta da Deputada
Nacional do PSD Liliana Silva que está apensa a esta ata.

Período da ordem do dia

1. Aprovação da ata da reunião de 2018.12.13

Nuno Cardal pediu a palavra pedindo para perguntar quanto pagam os painéis
publicitários que existem no território da Junta de Freguesia.
Rui Ramalhosa respondeu que só existem painéis da Câmara Municipal e dos
Outdoor Low Cost que fazem o pagamento através da contrapartida de publicidade
nos versos dos painéis.
Foi votada e aprovada por unanimidade.
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:
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2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia
Rui Ramalhosa informou os presentes das obras e atos realizados até ao
momento.

António Rodrigues pediu a palavra perguntando sobre a colocação de
betuminoso em ruas da freguesia, perguntou sobre a travessa da Cabreira e como iria
ficar.

Nuno Cardal pediu a palavra dizendo que a zona da ecovia por traz do
cemitério entre Pedras Ruivas e São Bento, necessitava de terra. Falou também que
esteve, também, na divulgação da lampreia do rio minho e que pensava ser outro tipo
de evento e deixou a ideia de outras formas de divulgação. Também disse que temos
uma bela marginal que deveríamos pedir eventos à Câmara para o local por exemplo
o Artbeerfest poderia ser feito nesse local.

Rui Ramalhos respondeu que o Betuminoso que colocamos é feito a frio e não
pode ser colocado em todos os locais porque tem que ser colocada betuminoso a
quente e não temos. Que a obra na Travessa da Cabreira se encontra numa fase
adiantada e o caminho alargado faltando o seu acabamento. Em relação à falta de
terra na ecovia entre as Pedras Ruivas e São Bento irá ser colocado. Que agradece a
intervenção do Nuno Cardal na divulgação da lampreia e sobre as ideias
apresentadas.
Como mais ninguém tivesse pedido a palavra, deu-se por encerrado este ponto
e passado ao seguinte.

3.

Organização da Festa do Rio 2019

Rui Ramalhosa informou que deveríamos marcar uma reunião para organizar a
Festa do Rio de 2019, ficando marcado o próximo dia 26 de Fevereiro de 2019,
pedindo a António Rodrigues para continuar o trabalho para a regata a fazer no
evento.
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António Rodrigues pediu a palavra dizendo que em Outubro se fazem os
calendários do Remo e seria difícil organizar a prova, que iremos trabalhar em
conjunto para tudo fazer.
Nuno Cardal pediu a palavra dizendo que devemos reunir e preparar a festa do
rio e que devemos chamar as Associação de Seixas para o evento.

Período de intervenção do público.

Não houve inscrições para intervenção do público

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.

_________________________________________
João Catarino Gonçalves
(Presidente da Mesa)

_________________________________________
José Joaquim Silva de Lima
(1º Secretário)

_________________________________________
Maria Dulce de Almeida Teixeira Gomes
(2º Secretário)
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______________________________
João Catarino Gonçalves
(Presidente da Mesa)

_________________________________
António Martins Rodrigues
Deputado PSD

_________________________________________
Maria Dulce G. de Almeida Teixeira Gomes
(2º Secretário)

_________________________________________
Nuno Vasco Pinto da Silva Cardal
Deputado PSD

_________________________________________
José Joaquim Silva de Lima
(1º Secretário)

_________________________________________
Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento
Deputada PSD

_________________________________________
Alice Sobral Caldas
Deputado PS

_________________________________________
José Carlos
Deputado PSD

_________________________________________
José Araújo da Cunha Ribeiro
Deputado PS
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