ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALJUSTREL

Minuta da Acta da Reunião Ordinária da Assembleia de
Freguesia de Aljustrel realizada em 28 de Abril de 2011

Aos vinte e oito dias do mês de Abril de dois mil e onze, na sala
de reuniões da Câmara Municipal de Aljustrel, reuniu em sessão
ordinária a Assembleia de Freguesia de Aljustrel, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:-----------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia--------------------------------------Período de intervenção do Público. -----------------------------1 – Apreciação das actividades da Junta.-----------------------2 – Assuntos de interesse local.----------------------------------3 – Apreciação e deliberação sobre propostas,
recomendações ou pareceres propostas apresentadas por
qualquer membro da Assembleia.-------------------------------Ordem do Dia------------------------------------------------------------1-Apreciação,discussão e aprovação do Relatório de
Actividades e Contas do Exercício de 2010.-------------------2 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia.------------3 – Período de intervenção do Público.-------------------------Foi constituída a mesa pela Presidente, Paula Cristina Sousa da
Palma Lampreia, pelo 1º Secretário Rui Manuel Gomes Carrapiço
e Sandra Isabel Carrinho Lança Banza José. A mesa verificou a
presença dos seguintes membros da Assembleia: Francisco Palma

Colaço, António Sérgio Lains Batista Galamba de Oliveira,
Francisco Augusto Vilhena Santana, Ângela Cristina Godinho dos
Santos, Luís Pedro Nilha Moreira e Francisco Manuel Malveiro
Nicolau.--------------------------------------------------------------------A Presidente verificou a falta de Hugo José Ramos dos Anjos que
justificou por motivos profissionais.-----------------------------------A Junta de Freguesia esteve representada nesta reunião pelo
executivo, Manuel Joaquim Batista Ruas, António Manuel da Luz
Nascimento e Sandrina Vaz Gramito Piteira, Presidente,
Secretário e Tesoureiro, respectivamente.-----------------------------Período antes da Ordem do Dia:-------------------------------------A Presidente deu início à reunião com a leitura da convocatória,
ordem de trabalhos e acta da reunião anterior que foi posta à
votação sendo aprovada por unanimidade. Os eleitos da CDU
apresentaram à mesa uma moção sobre o 25 de Abril e outra
contra a ingerência externa na soberania nacional que depois de
lidas pela Presidente foram postas à votação sendo aprovadas por
unanimidade.--------------------------------------------------------------Foi enviada à Assembleia de Freguesia pela FENPROF um
manifesto, sob o tema: “Investir na educação, defender a escola
pública”, solicitando a sua subscrição e divulgação. Depois de
lido pela Presidente, foi posto à consideração, tendo sido
deliberado por unanimidade a sua subscrição.------------------------Foi dado conhecimento à Assembleia da recepção duma carta
enviada pela Federação das associações de reformados e idosos
do Distrito de Beja, bem como do manifesto que a acompanhava.
A Presidente deu também a conhecer à assembleia as razões pelas
quais não foram atribuídas as medalhas de mérito, aquando das
comemorações do 25 de Abril, disse que tendo em conta a
atenção e consideração que o assunto merece, entendeu-se que o
período de tempo era escasso para fazer uma análise séria e
completa.-------------------------------------------------------------------Seguiu-se o período de intervenção do público que não registou
qualquer intervenção.----------------------------------------------------No ponto nº1 Foi dada então a palavra ao Presidente da Junta que
passou a informar sobre as actividades desenvolvidas pela
autarquia. O eleito Francisco Colaço perguntou se todas as casas

do Carregueiro, que estão no terreno onde houve as cheias são
para demolir. O Presidente respondeu que estão alguns casos
pendentes e em fase de negociação, mas à partida são todas para
demolir em função da conclusão das negociações. O eleito
Francisco Colaço perguntou também em que ponto se encontra do
Castelo. O Presidente respondeu que esse terreno foi negociado
com a câmara. O eleito Francisco Colaço questionou ainda sobre
o seguinte: quem faz parte da comissão de trânsito; e se em
relação à atribuição do Kit “Nascer em Aljustrel” se a candidatura
é feita pelos pais ou se é a Junta que os contacta. O Presidente
respondeu que a comissão de trânsito, é composta por
representantes dos Bombeiros, GNR, Escolas e Escolas de
Condução, entre outras entidades e em relação aos Kit’s, são os
pais que procuram a Junta para se candidatarem, fazendo no
entanto a Junta um registo de todos os nascimentos de que tem
conhecimento. O Eleito António Galamba perguntou o porquê de
um Grupo desportivo de Messejana estar a usufruir de um
subsídio da Junta de Freguesia de Aljustrel. O Presidente explicou
que só contribuiu com um subsídio porque existem atletas da
freguesia de Aljustrel, conforme solicitação escrita efectuada ao
NARM. --------------------------------------------------------------------No ponto Nº2 – Assuntos de interesse local, o eleito Francisco
Augusto falou sobre a reabilitação dos bairros mineiros e
perguntou se esse projecto teria sido abandonado. Disse ainda que
a Ribeira das Assarias está a contaminar a bacia do Sado e propôs
à junta que pedisse responsabilidades junto das entidades
competentes.---------------------------------------------------------------O Presidente respondeu que vai enviar alguns ofícios para tentar
sensibilizar sobre esse problema.---------------------------------------Ponto Nº 3 – Não houve qualquer intervenção da parte dos
eleitos.----------------------------------------------------------------------Período da ordem do dia: ---------------------------------------------Ponto nº1 - A Presidente da Assembleia passou então a palavra ao
Presidente da Junta que deu as explicações tidas por convenientes
sobre os vários pontos que compõem o Relatório de Actividades.
Sobre este os eleitos fizeram as seguintes observações:--------------

O eleito Francisco Colaço lembrou que o chamado Jardim do
Coreto, tem a designação oficial de Praça Manuel de Arriaga;
o eleito Francisco Augusto considerou que a obra do Jardim do
Coreto deve ter um plano de segurança e que se deve cumprir o
que está no regulamento. O eleito António Galamba falou sobre
os Programa Ocupacionais e que no seu entender cabe à Junta
tentar alterar essas situações porque as pessoas são necessárias
aos serviços. O Presidente disse que concorda porque realmente
essas pessoas não têm futuro nos Programas.-------------------------Este eleito referiu-se também ao SIADAP considerando-o
desumano, incompetente e que passado um Ano não houve
objectivo.------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu que em relação ao SIADAP houve
uma derrapagem de 4 Meses mas que o mesmo já foi
implementado. O eleito António Galamba, reconheceu não ter
compreendido que o mesmo já tinha sido implementado.----------A eleita Ângela Santos perguntou se houve pontos para os
funcionários e se vão ser alteradas as suas remunerações e
mostrou também o seu descontentamento em relação ao SIADAP
dizendo que é ingrato e injusto. O Eleito Francisco Augusto
perguntou sobre as formações que se realizam no Centro de
Formação.------------------------------------------------------------------Sobre isto o Presidente disse que tem uma reunião agendada
com a Doutora Carolina Abel, Directora do Centro de Formação
de Aljustrel, para falar sobre as acções de formação e respectiva
mão-de-obra. Posteriormente é que terá condições para prestar
melhores informações.---------------------------------------------------A Presidente colocou então o Relatório de Actividades à votação
que foi aprovado por unanimidade, seguindo se o Relatório de
contas do Exercício de 2010. O eleito Francisco Colaço perguntou
se o executivo deu o apoio à Tertúlia de Cascais quando estiveram
cá na Feira do Campo. O Presidente diz que contribuiu com um
apoio para o patrocínio da Corrida de Toiros.------------------------Como não ouve mais questões a Presidente colocou o relatório de
contas do exercício de 2010 à votação o qual foi aprovado por
unanimidade.---------------------------------------------------------------

No Ponto n.º 2 - O eleito António Galamba disse que gostaria de
ver as moções apresentadas no site da Junta de Freguesia e
exortou a Junta a promover essa acção.-------------------------------Ponto n.º 3 - A Presidente da mesa convidou então os cidadãos
que assistiam à reunião a falar sobre qualquer assunto que
achassem pertinente mas ninguém se manifestou. Foi então
declarada encerrada a sessão, que para constar se lavrou a
presente acta.---------------------------------------------------------------

