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        Aos TRINTA E UM de JULHO  do  ano  DOIS MIL E DOIS nesta Cidade de 
        Sines  e Sala de   Sessões   do  Edifício   dos Paços do Concelho, 
        teve  lugar  a  REUNIÃO PÚBLICA  da  Câmara  Municipal  de  Sines, 
        estando presentes: ----------------------------------------------- 
 
        PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que  presidiu aos trabalhos. 
 
        VEREADORES: - JOSÉ ARCANJO FERREIRA COSTA 
                    - ANTÓNIO LUIS BARREIROS BRAZ 
                    - MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 
                    - JOÃO FERNANDO MATOS VINAGRE 
                    - ARMANDO FRANCISCO 
 
        FALTA JUSTIFICADA - IDALINO SABIDO JOSÉ (Férias) 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reunião, eram 15.15 Horas.-------------------------------------- 
 
        I - ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:------------------------------------- 
        Foi lida e aprovada nos termos do  n.  2 do art. 92 da Lei 169/99, 
        de 18 de Setembro e assinada  pelo Sr. Presidente e pela Chefe  de 
        Divisão de Administração Geral. ---------------------------------- 
 
        II - EXPEDIENTE PÚBLICO: ----------------------------------------- 
 
        1 - ALBERTINA EUSÉBIO - Urbanização do Bairro Operário:----------- 
        A Munícipe pretende expôr dúvidas sobre as obras de urbanização do 
        Bairro Operário.-------------------------------------------------- 
        Refere que ao chegar de  férias  foi  informada que os arranjos do 
        Bairro  Operário  vão  fechar  a  rua  onde  reside,  ao  trânsito 
        automóvel. Concorda, mas  pensa  que  devia  de  haver acesso para 
        situações  de  emergência   nomeadamente   ambulâncias  ou  outros 
        veículos prioritários.-------------------------------------------- 
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        Mais refere que  a  sua  entrada  é  utilizada  por uma cadeira de 
        rodas.------------------------------------------------------------ 
        Os repuxos de água estão virados para as casas e não para a relva. 
        Mais refere a falta de rampas para cadeira de rodas.-------------- 
        As rampas que existem são demasiado inclinadas o que não permite o 
        percurso dos deficientes pelas diversas artérias de Sines.-------- 
 
        2 - ANTÓNIO PIDWELL TAVARES - Loteamento de Santa Catarina:------- 
        Este Loteamento está parado e apesar do impulso que teve no último 
        mandato, continua a estar parado causando sérios prejuízos.------- 
        Relembra que houve um acordo  entre  as partes em conflito mediado 
        pela Câmara o qual levou à  celebração  de permuta entre a CMS e a 
        Urbanização de Santa Catarina.------------------------------------ 
        Tendo sido em 04 de Abril de 2001 aprovada pela Câmara a alteração 
        ao Alvará até hoje o documento não foi emitido.------------------- 
 
        A Sra. Vereadora Marisa fez breve resumo do processo, explicou que 
        todos os elementos em falta haviam já sido entregues.------------- 
        Ora assim sendo o processo está  completo, apesar de não ter ainda 
        recebido a autorização dos proprietários dos lotes 14 e 15.------- 
        Tem  reunião  agendada  com   eles   e  espera  obtê-la.  Mas  com 
        autorização ou não pensa levar  o  processo a reunião de Câmara de 
        forma, a de vez, resolver este assunto.--------------------------- 
 
        3 - Presente informação  do  Sr.  Vereador  Idalino a informar que 
        gozará um período de férias de 31 de Julho a 21 de Agosto.-------- 
 
        III - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, não havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reunião. Eram 16.20 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lídia  Maria Silvestre Afonso 
        de  Magalhães,    Chefe  de  Divisão  de  Administração Geral, que 
        lavrei a presente acta, a subscrevo.------------------------------ 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 


