ATA DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 12-09-2019

Aos doze dias do mês de Setembro de dois mil e dezanove, 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 João Catarino
Gonçalves, e secretariada pelo Senhor Hugo Marcelo Rodrigues, 1º secretário e,
Maria Dulce Almeida Teixeira Gomes, 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 de 2019-06-27
2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia
3. Dia da Comunidade Seixense
Período de intervenção do público.

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. João
Catarino Gonçalves, Maria Dulce Almeida Teixeira Gomes, Hugo Marcelo Afonso Cruz
Rodrigues, Alice Sobral Caldas, José Pedro Borges Mendes e da lista do Partido
Social Democrata os Srs. António Martins Rodrigues, Nuno Vasco Pinto da Silva
Cardal, Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento e José Carlos Lima Sousa.

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 informando que deseja agradecer a
colocação da lâmpada que tem vindo a pedir na Rua onde mora.

O Senhora Fernanda Catarina veio pedir a recuperação das sarjetas do Lugar
do Passal ou Rua Miguel Ventura Terra, que foi a primeira a fazer em Seixas e foi bem
feita. Que depois foram tapadas numa intervenção recente da Câmara. A recuperação
deve ser feita de forma a haver uma drenagem melhor das águas pluviais, bem como
prevenir o mau cheiro das águas de quem lava carros e barcos na rua. Que lhe tem
sido dito que não se encontra na Câmara o projeto inicial do loteamento, mas que ela
encontrou o projeto de loteamento.

O Senhor Nelson vem perguntar quem é o responsável pela limpeza das
margens da Beira Rio, que agora se encontram cortadas e limpas e da estrada
nacional que passou o verão por limpar e quase causa incidentes ou acidentes pelas
ervas das bermas..

Rui Ramalhosa, Presidente da Junta de Freguesia cumprimentou toda a
Assembleia e respondeu ao Snr. Rogério Vieira que agradece o agradecimento já que,
sendo a Assembleia de Freguesia ou a Junta de Freguesia os locais próprios para as
recomendações ou reclamações, também os agradecimentos devem ser feitos nesses
locais. Que os pedidos não são atendidos o mais rápido possível mas que são
imediatamente feitos os pedidos.
Rui Ramalhosa, respondeu a Fernanda Catarina que a informação que tem é a
de que não foi encontrado o projeto pelos funcionários da Câmara Municipal e que se
tem o numero do projeto de licenciamento que o forneça ao Senhor Vice Presidente da
Câmara Municipal para se conseguir melhorar o local. Que iria voltar a falar ao
responsável para reativar o seu pedido.
Rui Ramalhosa respondeu ao Snr. Nelson que existem tempos próprios para
cortar a Beira Rio que é competência da Câmara Municipal e Junta de Freguesia e
que a Estrada Nacional é responsabilidade das Infraestruturas de Portugal. Que a
Junta de Freguesia pressiona essa entidade para manter as estradas limpas, mas que
o problema da organização e contratação das empresas é maior nas empresas do
estado.
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Período antes da ordem do dia

Não havendo mais intervenções do público o Presidente da Assembleia Snr.
João Catarino Gonçalves perguntou se alguém pretendia usar da palavra.

António Rodrigues pediu a palavra começando por informar que é de opinião
que a Festa do Rio decorreu muito bem e que deveriam continuar as conversações
entre todas as forças da freguesia. Continuou por informar que as pranchas do cais de
embarque de São Sebastião estão degradadas. Que a barraca do pão com chouriço
danificou o passeio e quem o vai arranjar. Que a limpeza da freguesia está atrasada e
se existe falta de pessoal, é por dificuldades financeiras? Que o espelho junto à sua
residência na Rua de Condomingues está partido e não foi arranjado. Também falou
sobre a limpeza da N13 mas que foi assunto já falado pelo Snr. Nelson. Também
perguntou se as verbas da Câmara já foram entregues. Que houve uma intervenção
da Câmara junto à casa do Saraiva e o asfalto está por fechar. Quando se faz a
limpeza do arboreto do feital. Se temos contrato com a Portucel para a exploração
florestal do monte.

Rui Ramalhosa respondeu a António Rodrigues que a Festa do Rio decorreu
muito bem, que temos tido sorte com o bom tempo, o local é bom e houve a
colaboração e a aderência da população. Em relação à prancha do cais de São
Sebastião a Junta já fez um levantamento das pranchas de madeira a substituir e está
a ser reparada, sendo a responsabilidade da Câmara Municipal. Informou que o dono
da barraca do Pão com Chouriço na Festa de São Bento se responsabilizou pelos
danos e irão ser reparados pela Junta e ser pago por ele, Que a falta de pessoal não é
problema financeiro da Junta de Freguesia mas que por desejarmos que seja de
pessoal de Seixas não tem aparecido candidatos, mas iremos ter mais uma pessoa a
tabalhar. Que o espelho na Rua de Condomingues já foi pedido, ainda não vieram mas
irão ser pedidos novamente. Sobre a limpeza da N13 voltou a informar que é feita
pelas IP por contratação. Que as verbas da Câmara Municipal são pagas no 1º
trimestre de cada ano e já foram pagas. Que a intervenção junto à casa do Saraiva irá
ser reposto pela Câmara Municipal. Que a limpeza do Arboreto é feita duas vezes por
ano, uma no Outono e outra na Primavera, que é organizada pelo Marco Portocarrero
e feita pelo pessoal da Junta. Que o contrato com a Portucel não foi feito porque não
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houve consenso com os baldios de Vilar de Mouros em relação aos limites pelo que
não avançou.

José Carlos Lima Sousa pediu a palavra, para dizer que o encerramento do
cemitério se deverá fazer mesmo recorrendo a uma fechadura eletrónica. Que o
famoso cruzeiro que foi partido será igual ao que está ou se será novo. Que se passa
a grande velocidade na estrada das Faias, pelo se deveria pensar em colocar lombas
de redução de velocidade

Rui Ramalhosa respondeu que se continua, com ponderação, a pensar na
forma de como encerrar o cemitério para haver consenso no horário e a forma de o
fechar. Que o “famoso” cruzeiro irá ser reposto por um novo, igual ao que foi partido e
que será mantida a tradição porque não é verdade o que foi dito, nunca houve
peregrinação àquele cruzeiro e que o mesmo é relativamente novo. Que as lombas
pedidas para a estrada das faias terá que ter consenso de “todos” os moradores
afetados, tendo o máximo de cuidado com a sua localização.

Anabela São Bento referiu que os Ecopontos de Coura pedidos ainda não
foram colocados. Que os contentores de lixo doméstico não são lavados pela empresa
contratada e que causam maus cheiros. Também falou que os caixotes do lixo da
marginal deveriam ser limpos mais vezes.

Hugo Rodrigues pediu a palavra para dizer que ele próprio pediu por uma ou
duas vezes a intervenção da Valorminho e que depois vieram fazer o levantamento do
Ecoponto referenciado.

Rui Ramalhosa respondeu que já foram pedidos os ecopontos mencionados
mas que está pendente de orçamentação e verificação dos locais a colocar. Que os
contentores de lixo doméstico são, sim, lavados nos períodos do contrato mas que a
população mistura todos os lixos, indevidamente o que causa mau cheiro. Quanto ao
levantamento dos caixotes de lixo da marginal, o pessoal da Junta, mesmo de férias,
tem feito o levantamento dos mesmos.

Nuno Cardal pediu a palavra falando sobre a Festa do Rio que decorreu muito
bem, que pode ser muito melhorada com a colaboração de todos. Falou também que
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se poderia remodelar o Monte do Gorito com mesas e bancos e a sua limpeza mais
cuidada. Informou sobre uma árvore caída no tanque das Rabadas. Que existe um
buraco no posto das pedras. Que a Marina continua sem vedação. Que houve uma
inundação do Caminho das Pedras pelo saneamento causando mau cheiro.

Rui Ramalhosa respondeu que a festa do rio melhorou a sua organização
havendo um cuidado em apertar os horários dando continuidade ao programa,
agradecendo a menção. Em relação ao monte do Gorito a Junta de Freguesia pede à
população que use mais o local de lazer e os seus caminhos para valer a pena efetuar
a sua benfeitoria. Que a limpeza do monte já foi pedida ao empreiteiro do corte das
árvores mas que não é critico, crítico é não haver cortes e a vegetação não permitir
movimentação. Que iremos retirar a árvore do tanque das Rabadas. Que o buraco
junto ao posto da Guarda Fiscal não é um buraco mas sim um local que falta uma
porta. A Marina irá ser intervencionada mas que deverá ter sinalização que irá ser
pedida, mais uma vez. Que aquilo que hoje chamamos de ecovia, foi a limpeza de um
local sem limpar 30 anos e que, foi um comandante da Marinha sensível à sua limpeza
que, por ser o caminho do saneamento da freguesia que o permitiu, foi pedido a
limpeza do caminho e que existem problemas de saneamento junto ao local. Que irá
ser feito o caminha da ecovia para as Pedras Ruivas.

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

Período da ordem do dia

1. Aprovação da ata da reunião de 2019.06.27

Nuno Cardal pediu a palavra para informar que não recebeu a ata com tempo
suficiente para a ler e poder confirmar o que disse pelo que pede que seja enviada
com mais tempo de antecedência. Que pediu para fazer algumas alterações e não tem
a certeza se foi feita.

António Rodrigues vem confirmar o que disse o Senhor Nuno Cardal.

5

Rui Ramalhosa respondeu que os documentos são enviados dentro do prazo
legal e que as retificações poderão ser feitas em tempo real e dentro do prazo da
assembleia seguinte se a secretaria for informada das anomalias que pretendem ver
retificadas. Que não enviou as alterações feitas à reunião anterior mas que o fará.

Foi votada e aprovada por 5 votos a favor e 4 abstenções e 0 votos contra.

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

2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

Rui Ramalhosa informou os presentes das obras e atos realizados até ao
momento.
Falou que a Festa do Rio melhorou mas que a Junta de Freguesia continuará a
tentar melhorar a mesma. Aproveitou para dizer que, por vezes, algumas pessoas
fazem comentários menos fieis e reais sobre a freguesia por questões particulares e
política quer no facebook quer noutros fóruns. Deve-se mostrar a nossa freguesia e as
suas belezas e que deve ser cuidada a forma de comentar essas belezas.
António Rodrigues pediu a palavra e disse que as pessoas são livres de fazer
os comentários. Que são feitos pela sua ânsia de ver melhorar a freguesia. Também
perguntou se Seixas terá obras nestes próximos dois anos.
Rui Ramalhosa respondeu que espera que a Câmara Municipal realize a obra
da Marina, a continuação da Ecovia até às Pedras Ruivas, melhoria da Zona de Lazer
do Cais de São Bento e alguma obra de saneamento na freguesia de Seixas.
Como mais ninguém tivesse pedido a palavra, deu-se por encerrado este ponto
e passado ao seguinte.

3. Dia da Comunidade Seixense
O Senhor Presidente da Mesa disse que antes de colocar à votação a
deputada Dulce Almeida iria colocar uma menção sobre este ponto:
Proposta para a

Dia da Comunidade Seixense 2019
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1. Os deputados do Partido Socialista, membros eleitos desta Assembleia de
Freguesia de Seixas, vêm propor, que nesta Assembleia, não se vote
nenhum nome para o Dia da Comunidade Seixense 2019.
2. Na Assembleia do passado dia 27 de Junho, constava um ponto da ordem
do dia que era votar nomes de pessoas ou instituições para homenagear
nesse dia e preparar a organização do evento.
3. Os nomes que deverão vir a votação, atendendo ao bom entendimento
havido entre as forças políticas desta Assembleia deveria, ser objeto de
pré-entendimento entre essas forças, em prévio entendimento.
4. O representante do PS nessa Assembleia disse que não trazia nome para
indicar e que deveria haver entendimento entre as forças.
5. O representante do PSD no final do ponto em discussão disse que traziam
um nome para indicar e uma “instituição”.
6. O grupo do PS desta Assembleia vem propor que se efetue uma reunião,
unicamente entre os membros desta Assembleia e a Junta de Freguesia
numa data a marcar no princípio do mês de Outubro de 2019 para
chegarem a consenso no nome a indicar.
7. Em caso de não haver acordo propomos à votação:
a. Que se comemore o DIA DA COMUNIDADE SEIXENSE no próximo
dia 9 de Novembro, sem haver homenageado.

António Rodrigues disse que os membros do PSD já apresentaram na última
Assembleia mas que poderia haver essa reunião na primeira semana de Outubro mas
teria que ser uma Assembleia Geral extraordinária e que se deveria lavrar ata para
que todos soubessem do que tinha sido dito.

Nuno Cardal pediu a palavra para dizer que não concordava plenamente com a
realização desta Assembleia Geral extraordinária e que o Senhor Presidente da Junta
no ano anterior tinha dito que o PS aprovaria qualquer candidato apresentado pelos
membros do PSD.

A proposta de realização da Assembleia Geral extraordinária no início de
Outubro, foi votada e aprovada com 5 votos a favor, 4 abstenções e 0 votos contra..
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:
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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)

_________________________________________
Hugo Rodrigues
(1º Secretário)

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

______________________________
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

_________________________________________
Hugo Marcelo Rodrigues
(1º Secretário)

_________________________________________
Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento
Deputada PSD

_________________________________________
José Pedro Borges Mendes
Deputado PS

_________________________________________
José Carlos
Deputado PSD

_________________________________________
Alice Caldas
Deputado PS
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