ATA DA ASSEMBLEIA DA FREGUESIA DE SEIXAS DE 27-02-2020

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, 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 Alice Caldas, 1º secretário e, António Saldanha, 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 2019.12.19

2.

Aprovação da ata de reunião da assembleia de 2019.10.17

2.

Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia.

Período de intervenção do público.

Estiveram presentes os membros da lista do Partido Socialista, Srs. João
Catarino Gonçalves, António Saldanha, em substituição de Maria Dulce Almeida, José
Araújo da Cunha Ribeiro em substituição de Hugo Rodrigues, Alice Sobral Caldas e
José Pedro Borges Mendes 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 Pimenta pediu a palavra referindo que o Snr. Sampaio escreveu uma
carta à Junta sobre o cruzeiro partido no cruzamento da Rua do Cruzeiro com a EN 13
dizendo a sua opinião e que tinha pedido para ser lida na Assembleia.

Rui Ramalhosa respondeu que, tendo a carta sido endereçada ao Presidente
da Junta de Seixas, não foi lida textualmente, mas foi referida em público e informada
a assembleia do seu teor, que era de opinião de manter o cruzeiro partido,
Rui Ramalhosa repetiu o referido na assembleia anterior de 2019-12-19.
“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 ninguém inscrito, o Presidente disse que passaria ao
seguinte ponto da ordem da convocatória:
Período antes da ordem do dia

José Carlos pediu a palavra perguntando se a Junta de Freguesia tinha uma
página na Internet e se era atualizada, que nos cruzamentos do Feital junto à casa da
Ana Neto e Armando Cunha existem passadores a perder água, quando se arranja o
asfalto no Feital, que se fez um corte de mimosas junto ao Feital e as árvores estão no
terreno, se se avisa o dono e quando se mandam arranjar as tampas de saneamento
partidas na Rua do Vale do Coura.

Rui Ramalhosa respondeu que a Junta de Freguesia tem página na internet e
que é atualizada sempre que é possível. Que as anomalias nos passadores da água já
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foi dado conhecimento à Câmara Municipal ao serviço de águas. Que o asfalto no
Feital será reposto logo que possível em obra com asfalto. Que o corte de mimosas foi
de um particular e ele é que deve repor o que foi cortado. Que irá reportar, mais uma
vez o assunto das tampas de saneamento partidos à Câmara.

Anabela São Bento pediu a palavra para referir que a Freguesia poderia
disponibilizar um serviço de ajuda para recolha de “monstros” que as pessoas colocam
sistematicamente junto aos contentores de lixo, sem telefonar ao serviço.

Rui Ramalhosa respondeu que existe, de momento, um programa ECO
freguesias mas que para uma freguesia com fracos recursos como o nosso não é
viável. Que a Junta de Freguesia faz campanhas para alertar as pessoas para o
numero de recolha dos monstros e faz, por sua conta, as chamadas à Lusagua e à
Câmara Municipal.

Nuno Cardal pediu a palavra referiu que o Inverno danificou a Ecovia para as
Pedras Ruivas, que o Bar do Rio já está fechado à muito tempo, qual o destino a dar à
plataforma da Marina e relembrou o assunto da vedação da linha do Minho em Seixas.

Rui Ramalhosa respondeu que o Inverno ainda não acabou e que será
recuperada a Ecovia às Pedras Ruivas, que o Bar do Rio não é de nossa
responsabilidade, mas sim da Câmara, mas que o Inverno tem sido muito rigoroso e,
talvez, seja melhor estar fechado devido aos temporais havidos, que a plataforma da
Marina está a reparar e será reposta no mesmo local mas da parte de fora da
amurada. Que a vedação da linha do Minho não vai ser feita, nesta fase da obra por
falta de financiamento.

António Rodrigues pediu a palavra para referir que a Rua e Largo da Costa
deveriam ser intervencionadas e tem lixo, perguntou como está a vedação na Rua de
Santo António que caiu, que foi feito um corte de árvores na Estrada Nacional e
porque não foi completo. Perguntou o que se vai fazer na Rua da praia e que as
barracas estão danificadas. Falou nas valetas da Rua do Castanhal e na obra junto ao
tanque do castanhal. Se se iria repara a placa “Devagar começa Seixas” e para
quando se reparavam as “lombas” da Rua da Gaiosa.
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António Rodrigues também pediu para constar da ata que o espelho que tinha
pedido para ser recolocado na Rua da Condomingues com a Rua da Rocha, já foi
colocado e agradece ao executivo.

Rui Ramalhosa respondeu que estão a ser negociadas as beneficiações da
Rua da Costa para serem intervencionadas. Que a Câmara Municipal está a falar ao
dono do terreno que terá que repor o muro da Av. De Santo António. Que devemos
falar do corte de árvores no final da obra. Que a obra do Castanhal está a ser feita por
troca com a outra entrada para o tanque. Que ser deveria reparar a placa referida mas
não temos como e as lombas da Gaiosa deverão ser intervencionadas logo que
possível.

Período da ordem do dia

1. Aprovação da ata da reunião de 2019.12.19
Nuno Cardal pediu a palavra informando que a ata não estava bem elaborada,
porque tinha parte da transcrição, por lapso, da ata do ano anterior e que não deveria
ser votada. Que deveria ser retificada e sujeita a votação na assembleia seguinte.

Rui Ramalhosa pediu desculpa em nome dos serviços pela anomalia da ata e
que iria ser efetuada a transcrição do que se tinha passado na mesma para ser sujeita
a votação na assembleia de Abril.

Não havendo ninguém inscrito, o Presidente disse que a ata em apreço seria
retificada e levada a votação na assembleia de abril pelo que passaria ao seguinte
ponto da ordem da convocatória:
2. Aprovação da ata da reunião de 2019.10.17
O Presidente da Assembleia colocou a votação a ata da reunião de
2019.12.17.
Foi aprovada com 5 votos a favor e 4 votos contra.
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Nuno Cardal pediu a palavra informando que a ata não deveria ser aprovada
por membros da assembleia que não estiveram presentes na referida assembleia,
perguntando ser isso era correto e legal.

O Presidente da Mesa informou que nada lhe consta sobre esse assunto e que
os membros da assembleia são chamados a votar e assim o fizeram.
2. Informação sobre a atividade da Junta de Freguesia
Como ninguém tivesse pedido a palavra, deu-se por encerrado este ponto e
passado ao seguinte.

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)

_________________________________________
António Saldanha
(1º Secretário)

_________________________________________
Alice Sobral Caldas
(2º Secretário)
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______________________________
João Catarino Gonçalves
(Presidente da Mesa)

_________________________________
António Martins Rodrigues
Deputado PSD

_________________________________________
Alice Sobral Caldas
(2º Secretário)

_________________________________________
Nuno Vasco Pinto da Silva Cardal
Deputado PSD

_________________________________________
António Saldanha
(1º Secretário)

_________________________________________
Anabela Clarinda Pinto Rocha São Bento
Deputada PSD

_________________________________________
José Araújo da Cunha ribeiro
Deputado PS

_________________________________________
José Carlos
Deputado PSD

_________________________________________
José Pedro Borges Mendes
Deputado PS
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