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        Aos VINTE E OITO de  JULHO  de  MIL  NOVECENTOS  e NOVENTA  e NOVE 
        nesta Cidade de Sines  e Sala  de  Sessoes  do Edificio  dos Pacos 
        do Concelho, teve  lugar  a  REUNIAO PUBLICA  da  Camara Municipal 
        de Sines, estando presentes: ------------------------------------- 
 
        PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que  presidiu aos trabalhos. 
 
        VEREADORES: - JOSE ARCANJO FERREIRA COSTA 
                    - ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
        VEREADORES: - JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE  (Ferias) 
                    - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS    " 
                    - CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO     " 
 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 15.30   Horas.----------------------------------- 
 
        I - ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------- 
 
        1  -  GRUPO   DE   MORADORES   DO   BAIRRO   JUDICE  FIALHO  E  DE 
        EX-TRABALHADORES DA FABRICA:-------------------------------------- 
        Os moradores do Bairro Judice  Fialho  pretendem saber como esta o 
        processo de Loteamento Judice  Fialho,  ja  que nada sabem sobre o 
        realojamento. ---------------------------------------------------- 
 
        O  Sr.  Presidente   salientou   que   a  Camara  Municipal  tinha 
        viabilizado o loteamento,  havendo  o  compromisso  do loteador de 
        arranjar habitacao condigna para realojar os moradores.   -------- 
        Nao ira ser emitido  alvara  de  loteamento  sem que a questao dos 
        realojamentos esteja resolvida. ---------------------------------- 
 
        Tambem, os  ex-trabalhadores  da  Fabrica  referiram  que  houve o 
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        compromisso de que os  materiais  e maquinas existentes na Fabrica 
        seriam vendidos  e,  com  o  dinheiro  realizado,  seriam pagas as 
        dividas aos trabalhadores. --------------------------------------- 
 
        O Sr.  Vereador  Pimenta  referiu  que  numa  reuniao  publica foi 
        referido  que  nao  haveria   aprovacao   do  alvara  sem  estarem 
        resolvidos os problemas dos moradores e dos trabalhadores.-------- 
        continua na mesma.  A verdade e que o loteamento esta aprovado e o 
        Sr. Presidente trata as questoes de forma ligeira.---------------- 
 
        O Sr. Vereador Ferreira  Costa  disse  que  o Sr. Vereador Pimenta 
        esta aqui  a  partidarizar  o  problema.  Ao  falar  assim,  o Sr. 
        Vereador Pimenta parece nao  pertencer  ao orgao, mas simplesmente 
        ao PS e ao Governo, que  como e sabido o Governo nao  resolveu nem 
        o problema da habitacao nem do trabalho.-------------------------- 
 
        O Sr. Presidente referiu que  quanto  aos postos de trabalho a CMS 
        nao tem a solucao na mao, pode ser intermediaria e tentar ajudar a 
        encontrar  uma   solucao   de   trabalho   para  os  trabalhadores 
        desempregados. --------------------------------------------------- 
        Os trabalhadores  ficaram  de  marcar  reuniao  com  o Sindicato e 
        depois informar o Sr. Presidente. -------------------------------- 
 
        2 - SR. JOAO CURTO DA ASSOCIACAO DE PAIS DA ESCOLA BASICA N. 1:--- 
        O representante da Associacao de  Pais  deu  a informacao de que a 
        Escola Basica n. 1 deixou de cobrar a propina no acto da matricula 
        dos alunos. ------------------------------------------------------ 
        Salientou a rapidez com que  a  CMS pagou os valores referentes ao 
        passeio dos carenciados.------------------------------------------ 
        Falta pagar a diferenca do subsidio de limpeza do trimestre do ano 
        passado, aquando da actualizacao do referido subsidio.------------ 
        Referiu, tambem, o atraso na instalacao do pre-fabricado que ainda 
        nao esta operacional. -------------------------------------------- 
        A Escola nao tem  equipamento informatico porque, para ja, nao tem 
        instalacoes que oferecam condicoes de seguranca. ----------------- 
        Depois de um mes de  ferias  e  estranho nao se ter ja aproveitado 
        para fazer algumas intervencoes  essenciais.   Receia que no final 
        das ferias escolares, nada esteja feito, por exemplo:------------- 
        - renovacao de  azulejos  da  cantina,  arranjo  das torneiras das 
        casas de banho,  pinturas,  arranjos  exteriores e outras pequenas 
        coisas.----------------------------------------------------------- 
        Conforme a Sra. Vereadora  Carmem,  iria ser feito um levantamento 
        por um tecnico do  GAT,  das  necessidades de intervencao, mas nao 
        conhece o resultado. --------------------------------------------- 
 
        O Sr. Presidente informou que  os  Servicos  de agua e luz estao a 
        tratar  das  reparacoes   necessarias.     Quanto  ao  equipamento 
        informatico, talvez a solucao possa ser a instalacao de sistema de 
        alarme.----------------------------------------------------------- 
                                                                   .../...



 
 
 
 
 
 
        ACTA N. 23 
                           (Reuniao 99-07-28) 
                                                                   PAG. 3 
 
 
 
 
        E necessario intervir ainda noutras escolas, nomeadamente de Porto 
        Covo, Basica  n.  2,  Lentiscais, etc,.  Ira  tentar  fazer-se  as 
        intervencoes necessarias.  --------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador  Ferreira  Costa,  referiu  que, quanto ao projecto 
        do edificio centenario  houve  alguma  demora, porque  se chegou a 
        conclusao  que  e  necessario  substituir a estrutura dos pisos do 
        primeiro andar. -------------------------------------------------- 
        Quanto a  cantina  e  necessario,  nao  apenas  a substituicao dos 
        azulejos, mas outro tipo de  intervencao.  Foi feito concurso e so 
        houve uma resposta a pedir  autorizacao para apresentar a proposta 
        ate ao dia 02 de Agosto, pelo que se aguarda.--------------------- 
 
        Quanto ao Pavilhao pre-fabricado  so  depois  de estar concluida a 
        instalacao e que houve o alerta  de  que nao tinham sido feitas as 
        ligacoes  de  agua  e  esgotos,   estando  essas  ligacoes  a  ser 
        executadas.------------------------------------------------------- 
 
        O   Sr.  Joao  Curto apresentou,  ainda,  as  seguintes  questoes/ 
        /sugestoes: ------------------------------------------------------ 
        - Todas as salas possam ter uma zona suja.------------------------ 
        - Quando a Escola estiver em obras para onde vao os alunos? 
        - Que no proximo orcamento, as  verbas a que a Escola tem direito, 
        sejam designadas como  encargos  com  o  ensino  basico e nao como 
        subsidios. ------------------------------------------------------- 
 
        O Sr. Vereador Nogueira lembrou que os balnearios  do Pavilhao dos 
        Desportos, estao disponiveis para que as professoras possam usa-lo 
        para dar banho as criancas que tenham falta de higiene.----------- 
 
        - MUNICIPE NAO INSCRITO: ----------------------------------------- 
        - JOAO JACINTO COSTA VILHENA - Rua Fernao Lopes n. 9:------------- 
        O Sr. Joao Vilhena informou que, apesar de ter sido limpo o espaco 
        nas trazeiras da referida Rua, ainda se mantiveram os galinheiros, 
        pelo que mais uma vez solicita  a  intervencao da Camara para que 
        os mesmos sejam removidos. --------------------------------------- 
 
        O Sr.  Presidente  tomou  devida  nota  da  situacao  exposta pelo 
        municipe  e  vai  mandar  a  Fiscalizacao  Municipal  averiguar  a 
        situacao. -------------------------------------------------------- 
 
        - JOSE ROSA - Loteamento de Ferreira, n. 9:----------------------- 
        O Sr. Jose  Rosa  manifestou  a  sua preocupacao pelo facto de ter 
        adquirido o referido lote  e  este  nao ter sido ainda devidamente 
        marcado, para alem de  que  o  projecto  foi entregue na Camara ha 
        cerca de dois anos e o processo ainda nao esta resolvido.--------- 
 
        O Sr. Vereador  Ferreira  Costa  explicou  que o Pelouro transitou 
        para a Sra. Vereadora Carmem pode ter havido algum desfasamento.-- 
        O Sr. Vereador ira, na  proxima  2a.  Feira, explicar a situacao a 
        Sra. Vereadora.--------------------------------------------------- 
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        O Sr. Jose Rosa  alertou,  ainda,  para  a falta de uma passadeira 
        para peoes, junto  ao  Loteamento  de  Ferreira e Palacio Pidwell, 
        pois ja , ali, houve um atropelamento.---------------------------- 
 
        II  - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 17.00 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
 
        de  Magalhaes,  Secretaria   do   orgao   executivo  municipal,  a 
        subscrevi. ------------------------------------------------------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      OS VEREADORES, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 


