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        Aos VINTE E SEIS de  AGOSTO  de  MIL NOVECENTOS  e NOVENTA  e OITO 
        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: - JOSE  ARCANJO  FERREIRA  COSTA,  Substituto Legal do 
                      Presidente, que  presidiu aos trabalhos. 
 
        VEREADORES: - NUNO JOSE GONCALVES MASCARENHAS 
                    - MARIA DA GRACA MATIAS PAIS BARROS RODRIGUES 
                    - ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA 
 
        FALTAS JUSTIFICADAS: MANUEL COELHO CARVALHO   (Ferias) 
                             JOSE CARLOS DOS SANTOS GUINOTE  (Ferias) 
                             ANTONIO RUI FOLQUES DA COSTA PIMENTA (Ferias) 
 
 
        Sendo a hora designada pelo Sr. Presidente, foi  declarada  aberta 
        a reuniao,  eram 15.30 Horas.------------------------------------- 
 
        I - EXPEDIENTE PUBLICO:------------------------------------------- 
        1 - ASSOCIACAO DE PAIS DA ESCOLA BASICA Nº 1:--------------------- 
        Presente o Sr. Joao  Curto,   elemento da Associacao, demonstrando 
        desagrado por nao terem sido  atendidos os pedidos feitos ha muito 
        tempo. Informou que aquela  Escola  vai  funcionar com 23 turmas e 
        apenas  11  salas.  Chamou   a   atencao  para  a  degradacao  dos 
        pre-fabricados,  pois  nao  reunem  o  minimo  de  condicoes  para 
        funcionar  como  sala  de  aula.  Afirmou,  ainda,  que  a  Camara 
        disponibiliza poucas verbas para a Escola. Somente os materiais de 
        limpeza. O resto e  suportado  pelos  pais das criancas atraves do 
        pagamento de propinas. Disse que a Camara  recebeu  as derramas  e 
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        nao as investiu  nas  Escolas  como  era  previsto. Referiu que os 
        trabalhos efectuados  pela  Camara  foram  somente  a colocacao de 
        lagetas, corte de relva e limpeza das folhas das arvores. Informou 
        tambem que foi pedida a  intervencao  do Ministro da Educacao para 
        resolucao de inumeros problemas existentes naquela Escola.-------- 
        O Sr. Vereador Costa  respondeu,  que  conhece as condicoes que os 
        alunos dispoem, so  que  a  Camara  tem  muitas obrigacoes perante 
        todos os municipes e os  meios  nao  sao os suficientes para fazer 
        face a todas elas ao mesmo  tempo. Afirmou ainda que as Autarquias 
        mantem a funcionar a cantina  e  suportam  despesas que nao sao da 
        sua  obrigacao  tais  como   o   ATL  e  instalacoes  desportivas, 
        transportes, etc. Quanto  a  recuperacao  do  pre-fabricado nao da 
        para fazer qualquer reparacao.  A  solucao e substitui-los e neste 
        momento ja esta em estudo  a  sua substituicao. Informou ainda que 
        foi  lancado  um  concurso   para  pintura  interior,  exterior  e 
        reparacao de estores. Disse  aceitar  as  queixas mas a Camara nao 
        esta  desinteressada,  a  situacao  do  ensino  e  prioritaria nas 
        preocupacoes desta Camara.  Quanto  as  despesas,  existe um valor 
        mensal atribuido para  os  materiais  de  limpeza, e existe tambem 
        apoio escolar a  alunos  carenciados.  Como  tal  a Camara nao faz 
        tudo, mas faz o que e possivel.----------------------------------- 
        A Sra. Vereadora Graca informou  que  da reuniao com o Director da 
        Escola, ele nao manifestou as mesmas necessidades que a Associacao 
        de Pais refere. Informou, ainda,  que as obras elementares vao ser 
        efectuadas.------------------------------------------------------- 
 
        2 - SUZETE SANTOS E ROSETE CHINITA:------------------------------- 
        Estiveram  na  sessao  publica  anterior,  contestando  o projecto 
        apresentado para a Rua Gomes Freire,  nº 3, em Sines. Hoje queriam 
        saber o ponto da  situacao,  pois  sentem-se prejudicadas porque o 
        predio a erguer  fecha  o  beco  de  acesso  a 4 residentes.  Esse 
        acesso e utilizado ha mais de 50  anos, e para alem disso o alcado 
        tardoz apresenta uma altura superior a 9 metros.------------------ 
        O Sr. Vereador Costa informou que o projecto foi indeferido, e que 
        o mesmo foi reformulado aguardando o parecer tecnico.------------- 
 
        3 - MANUEL FRANCISCO R. SACRAMENTO:------------------------------- 
        insistiu na atribuicao de um  lote  de  terreno na Zil 1, dado que 
        nao tem transporte e nao pode aceitar na Zil 2.------------------- 
        O Sr. Vereador Costa, informou de que na Zil 1 ja nao existem mais 
        terrenos disponiveis, vai tentar arranjar na Zil 3.--------------- 
 
        4 - LUDGERO DA ENCARNACAO GUINOTE:-------------------------------- 
        O Sr.  Guinote  reclamou  novamente  sobre  as  vedacoes  junto ao 
        quintal do nº 129, do Bairro  Soeiro Pereira Gomes, tendo em conta 
        que a Camara deliberou demolir essa  vedacao e ate ao momento isso 
        nao aconteceu.---------------------------------------------------- 
        O Sr. Vereador Costa esclareceu  que foram renovadas as instrucoes 
        aos Servicos da  Camara  para  a  execucao  da  deliberacao para a 
        demolicao da referida vedacao.------------------------------------ 
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        II - MUNICIPES NAO INSCRITOS:------------------------------------- 
        1 - ALICE VENTURA MARIA:------------------------------------------ 
        Referiu que nao esta de  acordo  com  a  doacao de 250 m2 ocupados 
        pela habitacao  sita  nas  Barradas,  mas  pretende  reaver todo o 
        terreno que lhe foi expropriado pelo EX-GAS.---------------------- 
        O Sr. Vereador Costa confirmou  que apenas foi deliberado doar 250 
        m2, e nao  todo  o  terreno,  tal  como  aconteceu  com a D. Alice 
        aconteceu com muitos municipes  que foram expropriados pelo EX-GAS 
        e receberam valores injustos. A CMS mantem disponibilidade para um 
        melhor esclarecimento desta situacao com os filhos da D. Alice.--- 
 
        2 - JOAO GIL GOMES:----------------------------------------------- 
        Solicitando informacao se a Camara vai ou nao exercer o direito de 
        opcao referente ao lote 116, da Zil2,  pois fez uma carta e ate ao 
        momento nao recebeu resposta concreta sobre o assunto.------------ 
        O Sr. Vereador Costa deu a garantia de que um tecnico vai efectuar 
        a avaliacao das benfeitorias e  o  processo  vai  a sessao de 2 de 
        Setembro para resolucao final.------------------------------------ 
 
        III - ENCERRAMENTO:----------------------------------------------- 
        E, nao havendo  mais  assuntos  a tratar,  o  Exmo. Sr. Presidente 
        declarou encerrada a reuniao. Eram 18.30 horas.------------------- 
 
        E eu, ____________________________,  Lidia  Maria Silvestre Afonso 
 
        de  Magalhaes,  Secretaria   do   orgao   executivo  municipal,  a 
        subscrevi. ------------------------------------------------------- 
 
 
                                      O PRESIDENTE, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      OS VEREADORES, 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 
 
                                      ------------------------------------ 


