ATA DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 19-12-2019

Aos dezanove dias do mês de Dezembro 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 pelo Senhor Hugo Marcelo Rodrigues, 1º secretário e, José Araújo da
Cunha Ribeiro, 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 2019.09.12
2. Aprovação da ata da reunião extraordinária de 2019.10.17
3. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia
4. Aprovação do Plano e Orçamento para 2020.
Período de intervenção do público.

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. João
Catarino Gonçalves, José Araújo da Cunha Ribeiro em substituição de José Pedro
Borges Mendes, Maria Alice Sobral Caldas e Hugo Marcelo Afonso Cruz Rodrigues, 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.
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.
Período de intervenção do público
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O Senhor Ilídio Pita pediu a palavra para falar sobre a instituição Grupo dos
Amigos de Seixas de que foi Presidente e agora tem nova direção para saber se o
subsídio que está inscrito no orçamento para 2019 foi entregue à mesma. Como se
está a fazer o calcetamento da Rua da Devesa, porque não se arranja a entrada da
mesma com a Nacional 13, no seu redondo. Perguntou pela situação do cruzeiro que
foi partido pelo acidente com uma viatura e ainda não está reposto. Que existem
pessoas antigas que são de opinião de refazer o cruzeiro porque tem tradições
antigas, como, por exemplo, o clamor e outras crenças religiosas.

Rui Ramalhosa, Presidente da Junta de Freguesia respondeu ao Snr. Ilídio Pita
que os subsídios às Instituições inscritos no orçamento não são tacitamente
entregues. Antes de mais tem que ser pedidos, atendendo às atividades que,
efetivamente são efetuadas, não bastando estar inscritas no pleno e orçamento
dessas mesmas instituições. Disse que, sempre que são pedidos, são entregues. Que
em relação ao redondo do Entroncamento da Rua da Devesa com a EN13, está
pendente de autorização das IP Estradas porque existe um diferendo em tribunal com
o proprietário da residência afetada com a queda da árvore existente no local. Logo
que esteja esclarecida quem tem competência para o fazer, será feito o arranjo
urbanístico. Em relação ao cruzeiro disse que irá ser colocado um novo cruzeiro de
peça única, com maior valor do que várias peças mal arranjadas e que está quase
pronto a colocar, tendo a Junta de Freguesia já recebido a indemnização. Quanto ao
clamor, não é verdade que tivesse sido efetuado no cruzeiro, mas sim que eram
pessoas de Caminha e outros locais que, nos dias anteriores ao São Bento de Verão
vinham pedir mais agua. Que se juntavam no Alto da Veiga e a gente de Seixas os
iam receber e iriam juntos até à Capela de São Bento. Que nesses tempos nem
estrada do cruzeiro havia, e talvez nem o alto da veiga tinha a mesma configuração.
Mas que se tinham tanto interesse assim, cerca de três anos atras a Confraria de São
Bento tinha tentado recomeçar com o Clamor mas a população não aderiu, seria
porque não estava interessada. E mais não disse

Não havendo mais intervenções do público o Presidente da Assembleia Snr.
João Catarino Gonçalves passou ao ponto seguinte.
Período antes da ordem do dia
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António Rodrigues pediu a palavra começando por referir que as ruas do Lugar
de Coura de asfalto estão sem asfalto, estão valetas da Rua do Castanhal que
deveriam ter uma melhoria e ser cimentadas, que existem caixas de saneamento
partidas e que devem ser substituídas, que existem muitas lâmpadas apagadas na
iluminação pública, que o Arboreto do Feital deve ser limpo e a Rua da Costa e a Rua
do Rocha devem ser sujeitas a melhorias. Também disse que a Freguesia de Seixas
se encontra totalmente danificada. Que o executivo se bem entender poderia dar uma
volta com os membros da oposição.

Rui Ramalhosa respondeu a António Rodrigues que existem muitas obras na
Rua do Castanhal e que, no final deveriam ser revistas as valetas. Que as caixas de
saneamento já foram reportadas à Câmara Municipal, responsável pelo saneamento e
que o Arboreto do Feital será limpo no início da primavera. Que a Rua da Costa e da
Rocha constam do orçamento para 2020 e serão objeto de intervenção. Que a
Freguesia de Seixas é uma freguesia que todos os Seixenses se podem orgulhar e os
visitantes do Porto e outras localidades nos dão os parabéns pela limpeza, beleza e
segurança da nossa freguesia.

Nuno Cardal pediu a palavra começando por referir que existem obras na linha
do caminho de ferro e que deveria verificar se vai existir vedação da mesma linha,
também referiu que se deveria calcetar a Rua do Moinho que está muito danificada
para dar continuidade à parte asfaltada e que deveria ser colocada terra para melhorar
a parte da ecovia por detrás do cemitério.

Rui Ramalhosa respondeu que a linha do Minho não será objeto de vedação,
segundo informações das IP Refer. Que a Rua do Moinho está no orçamento para
beneficiação e que irá ser colocado toutvenant na ecovia junto ao cemitério. Que a
freguesia agradece a chamada de atenção para os pequenos problemas indicados e a
Junta tudo faz para os eliminar ou minimizar.

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

Período da ordem do dia
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1. Aprovação da ata da reunião de 2019.09.12

Foi votada e aprovada por unanimidade.
Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:

2. Aprovação da ata da reunião de 2019.10.17

Foi votada e reprovada por 3 votos a favor, 1 abstenção e 4 votos contra.

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia Rui Ramalhosa informou a
assembleia que, tendo o PSD votado contra o teor da ata ficava com o ónus de pedir a
alteração do que não concordam, senão seria apresentada, com o mesmo teor, a
votação na próxima Assembleia de Fevereiro, porque a ata transcreve o resumo de
tudo o que se passou nessa assembleia.

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

3. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia

Rui Ramalhosa informou os presentes das obras e atos realizados até ao
momento.
Como mais ninguém tivesse pedido a palavra, deu-se por encerrado este ponto
e passado ao seguinte.

3. Aprovação do Orçamento e Plano para 2020
Rui Ramalhosa informou que o orçamento e plano para 2020 refletia a
evolução dos anos anteriores e que não havia grandes alterações.
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António Rodrigues perguntou pelos valores da Rua da Costa porque em 2019
tinha um valor de 1.000,00 e agora passou a ser de 8.600,00. Seria porque as obras
iriam ser executadas no próximo ano?

Rui Ramalhosa respondeu que a Rua da Costa, como é do seu conhecimento,
será para executar entre o executivo, a Câmara Municipal e a Rinoterra, de forma a
ser possível reparar todos os danos causados pelas obras em execução do privado.

Foi votado e aprovado com 4 votos a favor, 3 abstenções e 1 voto contra..

Foi colocada a votação em minuta, a Aprovação do Orçamento e Plano para
2020, tendo sido aprovada por unanimidade.

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

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 Marcelo Rodrigues
(1º Secretário)

_________________________________________
José Araújo da Cunha Ribeiro
(2º Secretário)
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______________________________
João Catarino Gonçalves
(Presidente da Mesa)

_________________________________
António Martins Rodrigues
Deputado PSD

_________________________________________
Hugo Marcelo Rodrigues
(2º Secretário)

_________________________________________
Nuno Vasco Pinto da Silva Cardal
Deputado PSD

_________________________________________
José Araújo da Cunha Rodrigues
(1º Secretário)

_________________________________________
Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento
Deputada PSD

________________________________________
Maria Alice Sobral Caldas
Deputado PS

_________________________________________
José Carlos
Deputado PSD

_________________________________________
Deputado PS
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