Minuta da Ata da Reunião Ordinária da
Assembleia de Freguesia de Aljustrel, realizada em 28 de
Junho de 2012
Aos vinte e oito dias do mês de Junho de dois mil e doze, 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 atividades 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 e aprovação da Revisão do Orçamento de
2012.
2 – Apreciação da proposta efetuada pela junta para a
constituição de uma comissão municipal de saúde.
3 – Autorização para abertura de um procedimento
concursal para um Auxiliar de Serviços Gerais.
4 – Outros Assuntos de interesse para a Freguesia.
5– 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 I1sabel Carrinho Lança Banza José. A mesa verificou a
presença dos seguintes membros da Assembleia: Francisco Palma
Colaço, António Sérgio Lains Batista Galamba de Oliveira, Alice
Lança, Carlos Alberto Brito Nilha e Francisco Manuel Malveiro
Nicolau.
Verificou as faltas de Hugo José Ramos dos Anjos, Luís Pedro
Nilha Moreira, Angela Cristina Godinho dos Santos e Francisco
Augusto Vilhena Santana que justificaram 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 respetivamente.
A Presidente começou por dar as boas vindas aos presentes, e
iniciou a reunião com a leitura da convocatória, ordem de
trabalhos e Ata da reunião anterior que foi posta á votação sendo
aprovada com uma abstenção de um Eleito da CDU. O eleito
António Galamba pediu para que fosse colocado na Ata da
reunião anterior o seu voto contra. A Presidente distribuiu pelos
Eleitos uma Proposta de Deliberação deste Órgão Autárquico
sobre a extinção de Freguesias e procedeu á sua leitura. O Eleito
António Galamba pediu a palavra para dizer que o anterior
governo do PS foi quem iniciou todo esse processo de Lei da
Reorganização das Juntas de Freguesia e agora com o atual
governo quando a Lei foi posta á votação tiveram a coragem de se
abster, disse também que o PS foi o culpado do que está
acontecendo. A proposta foi depois colocada á votação tendo sido
aprovada por unanimidade. Seguiu-se o Período Antes da ordem
do Dia, no Período de Intervenção do público não se registou
qualquer intervenção.
Sobre o ponto nº1 o Presidente da Junta passou a informar sobre
todas as atividades que a Junta tem estado a realizar desde o dia
24 de Abril de 2012 a 26 de Junho de 2012.
O eleito António Galamba e o Eleito Francisco Colaço Fizeram
um reparo para que se corrigissem os números de avaliação e
atualização dos Indicadores Sociais da Freguesia que está nas
informações e uma palavra que está na página nº2 que é
(Deligências)
No ponto nº2 – a Eleita Alice Lança perguntou se é possível
fazer-se a recolha do lixo porta á porta e/ou colocar o contentor
grande que se encontrava junto do Poço de Viana, falou também
sobre o método da faturação da água potável. O Presidente disse
que vai fazer uma apreciação e análise sobre essa situação.
O eleito António Galamba disse que levou uma recolha de água
que sai da empresa Almina e segue pela ribeira das Assarias,
levando então a mesma para ser analisada e para se saber se
contém metais pesados, informou também que essa análise tem

um custo de 200 euros e perguntou também se a junta estava na
disposição de custear essa quantia.
O Presidente respondeu dizendo porque é que entre todos não se
faz um documento para apresentar às entidades competentes, ou
seja, aos técnicos da Câmara Municipal, à Almina, etc.
O eleito António Galamba disse que isso não compete à bancada
da CDU, pediu também que ficasse em Ata se é possível o
executivo enviar um ofício à Almina e ao gabinete ambiental da
Câmara para bem de todos.
O secretário do executivo António Nascimento quis deixar bem
claro que não nos podemos sobrepor às entidades competentes.
O eleito António Galamba perguntou à Presidente da Assembleia
se ia tomar uma posição e se ia fazer o tal ofício, a Presidente
respondeu que se responsabiliza por tratar dessa situação.
O Presidente voltou a afirmar que tem que haver bom senso da
parte de todos mantendo primeiramente o relacionamento
institucional, e só depois, em caso de necessidade tomar medidas
concretas.
O eleito Francisco Nicolau mostrou alguma preocupação pelo
facto de irmos interferir com a mina mais concretamente com os
trabalhadores que nela trabalham. A tesoureira Sandrine Piteira
mostrou-se também preocupada porque ela própria tem sentido na
“pele” os malefícios da mina porque todos os dias tem de ser
medicada.
A eleita Sandra Isabel pediu a palavra para dizer que concorda
com o Presidente e que acredita que a empresa nos vai facultar
toda essa informação.
No ponto nº3 não houve qualquer assunto por parte dos eleitos.
Período da ordem do dia.
No ponto nº1, revisão do orçamento de 2012, foi o documento
posto à consideração dos eleitos, e explicado que a mesma se
reporta à introdução do saldo do exercício do ano anterior. Feita a
votação, esta foi aprovada com duas abstenções da bancada da
CDU.
Sobre o ponto nº2, o Presidente passou a dar conhecimento aos
eleitos da proposta de constituição de uma comissão municipal de
saúde, efetuando um resumo do que se pretende com a referida
comissão.

Depois de uma troca de palavras entre a bancada da CDU e o
Presidente da Junta, a Presidente da mesa, chamou a atenção para
que se continuasse com os trabalhos, tal como veio a acontecer.
Ponto nº3- Depois de algumas explicações do Presidente para a
colocação de um auxiliar e serviços gerais (jardineiro), a
presidente colocou à votação sendo aprovado por unanimidade.
Os pontos 4 e 5 não tiveram qualquer intervenção.
Foi então declarada encerrada a sessão, que para constar se lavrou
a presente ata.

