Assembleia de Freguesia de Comenda

Acta n.º1 - 2012
Reunião Ordinária da Assembleia de
Freguesia de Comenda, Realizada em
Vinte e oito de Abril de dois mil e doze

Aos vinte e oito dias do mês de Abril de dois mil e doze, reuniu a Assembleia de
Freguesia na sala de reuniões da Sede da Junta de Freguesia, sob a Presidência do
senhor Ricardo Jorge Martins Flores, e com a presença dos seguintes membros da
Assembleia, senhores, José Chamiço Adriano, Abílio Flores Mendes, João Belo
André, José Ambrósio Catarino, tendo faltado o Sr. Carlos Alberto Clara da Silva e a
Senhora Tânia marina Flores Mota.-------------------------------------------------------------------

INÍCIO DOS TRABALHOS:

Foi chamado o Sr. José Ambrósio catarino para compor a mesa, devido à falta da Srª
Tânia Mota.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Mesa iniciou os trabalhos, eram quinze horas e oito minutos-

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Foi posta a aprovação a acta da reunião anterior tendo sido aprovada por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi depois dada, pelo Sr. Presidente da Junta, a informação financeira actual da
Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------Foi lido o Relatório das actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, no
período de 03-12-2011 a 27-04-2012, pelo Sr. Presidente da Mesa.------------------------O Sr. Abílio Mendes perguntou se eram todas obras da Junta, dado que se dizia por
aí que foi a Câmara que mandou substituir as bicas das fontes, ao que o Sr.
Presidente da Junta respondeu que foi a Junta que as comprou e que as colocou.---

ORDEM DO DIA:

Conforme edital desta Assembleia de Freguesia datado de dezasseis de Abril do ano
em curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO UM – Discussão e Eventual Aprovação da Conta de Gerência
do Ano de 2011

Dado que todos os membros tinham o documento em questão, o Sr. Presidente da
Mesa perguntou se alguém tinha alguma questão a colocar.----------------------------------Não havendo, passou-se à votação do mesmo, sendo aprovado com 3 votos a favor
dos Senhores Ricardo Flores, José Catarino e José Adriano, e com 2 abstenções dos
senhores João André e Abílio Mendes.---------------------------------------------------------------

PONTO DOIS – Discussão e Eventual Aprovação do Regulamento de
Canídeos / Gatídeos da Freguesia de Comenda
Dado que todos os membros tinham o documentos em questão, o Sr. Presidente da
Mesa perguntou se alguém tinha alguma questão a colocar.----------------------------------Não havendo, passou-se à votação dos mesmos, sendo aprovado por unanimidade.-

PONTO TRÊS – Discussão e Eventual Aprovação do Regulamento
do Cemitério de Comenda

Dado que todos os membros tinham o documentos em questão, o Sr. Presidente da
Mesa perguntou se alguém tinha alguma questão a colocar.----------------------------------Não havendo, passou-se à votação dos mesmos, sendo aprovado por unanimidade.-

PONTO QUATRO – Elaboração de Parecer da Assembleia de
Freguesia sobre a proposta do Governo relativa à Reorganização
Administrativa
Foi lida pelo Sr. Presidente da Mesa uma moção proposta pela Junta de Freguesia,
contra a extinção / agregação das Freguesias, que a seguir se transcreve:

“Moção aprovada na Assembleia de Freguesia de Comenda em 28 de Abril de
2012

MOÇÃO
Contra a proposta de Lei 44/2011, que agrega/extingue Freguesias
Na sequência do chamado Livro Verde, o Governo apresentou recentemente na
Assembleia da República a Proposta de Lei acima referida sobre a Reorganização
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Administrativa Territorial e Autárquica, a qual ser aprovada, causará o desmantelamento da
estrutura administrativa portuguesa, tal como hoje a conhecemos.
Depois de um primeiro processo que visava a junção/extinção de Freguesias com
características fortemente rurais claramente rejeitado pelas freguesias envolvidas, somos
agora confrontados com um novo processo, o qual, a ser levado às últimas consequências,
fará desaparecer metade das Freguesias.
O Governo PSD/CDS, ao invés de ter em conta o sentir das populações envolvidas,
pretende agora impor uma versão que, a ser aprovada deixará as populações das freguesias
afectadas , confrontadas com uma divisão administrativa de consequências profundamente
negativas. Esta Proposta visa impor, a redução substancial do número de Freguesias
existentes, destruíndo uma rede de serviços públicos de proximidade que, em muitos casos, são
o mais importante ou mesmo o único ponto de apoi às populações carenciadas. Em vez de se
aprofundar essa proximidade com as populações, podemos ter Freguesias com territórios
extensos e população em número ainda mais elevado, tornando-se virtualmente ingovernáveis.
Por outro lado, o Governo pretende que sejam as Assembleias Municipais a ficar com
o ónus desta dita reorganização, tornando-se assim o coveiro do Poder Local, tal como o
conhecemos e determinando assim quais as Freguesias que terão ou não direito a um bónus
por terem sido agregadas/extintas.
Assim, a Assembleia de Freguesia de Comenda, reunida em reunião ordinária, a 28 de
Abril de 2012, Deliberou :
- Rejeitar de forma veemente os pressupostos contidos na Proposta de Lei nº 44/2011,
sobre a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica.
A ser aprovada esta Moção , vai ser enviada à Assembleia Municipal de Gavião.
Comenda, 28 de Abril de 2012
Os Deputados da Assembleia de Freguesia de Comenda”
O Sr. Presidente da Junta perguntou aos membros se concordavam com a mesma,
ao que o Sr. Abílio respondeu que só uma pessoa de má fé poderia não concordar.-Passou-se então à votação, sendo a referida moção, aprovada por unanimidade.-----
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PONTO CINCO – Diversas
O Sr. Abílio pediu para apresentar uma proposta.------------------------------------------------Disse que é do conhecimento público o que se passa com a Estação Elevatória de
águas Residuais situada na Rua D. Josefa Barros Gouveia, havendo por vezes
Inundações na mesma, ficando assim resíduos no chão para além do cheiro
nauseabundo. Trata-se de um esgoto a céu aberto. Agora que é intervencionado
diariamente está um pouco melhor, no entanto basta haver qualquer falha de
eletricidade para se repetir a situação que é vergonhosa, para além se poderem ver
os dejetos no chão durante toda a intervenção pelos técnicos, quando os retiram do
cesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentou várias fotos que demonstram a situação relatada, onde se podem os
dejetos na rua.----------------------------------------------------------------------------------------------Assim, propõe à Assembleia de Freguesia, que, em conjunto com a Junta de
Freguesia seja elaborado um ofício dirigido à Câmara Municipal, manifestando
repúdio por esta situação e ainda a solicitar uma breve solução para o problema.------Disse ainda que o problema da agua se arrastou durante vários anos até começar a
ser solucionado e esperava que neste caso isso não acontecesse.-------------------------Aquela estação elevatória foi construída para servir 3 ou 4 casas, depois ligaram o
esgoto da Zona Industrial e do Lar de Comenda, e a partir daí os problemas não
acabaram.---------------------------------------------------------------------------------------------------Finalizou dizendo que, ainda por cima, vem o Vereador dizer na Comunicação Social
que o nosso Concelho é um dos melhores a nível de saneamento básico.---------------O Sr. Presidente da Junta respondeu que, logicamente, também não gostava de ter
aquele mau cheiro junto a sua casa. O Sr. Armandino tinha-o contactado sobre a
questão, e ficou de reclamar por escrito à Junta, que depois reencaminharia para a
Câmara, mas não o chegou a fazer. No entanto o Presidente da Junta expôs na
mesma a situação na Câmara Municipal. Sabe que estiverem ali técnicos a tomar
previdências, mas não sabe se é suficiente ou não.---------------------------------------------O Sr. João André disse que, de qualquer forma o ofício seria um reforço na exposição
do caso. Também acha que as queixas devem ser apresentadas nos sítios certos,
mas já que não foi feito, a Assembleia faz para reforçar.---------------------------------------O Sr. Abílio Mendes disse ainda que não está a representar ninguém em específico.
A situação representa um perigo para a saúde pública e assim afeta toda a
população. Basta ver que, quando a estação é intervencionada pelos funcionários
municipais, eles vêm todos equipados, até com máscaras.-----------------------------------O Sr. Presidente da Junta disse ainda que nesse ofício talvez se pudesse logo dar a
sugestão de desviar o esgoto pelas hortas. -------------------------------------------------------O Sr. Abílio Mendes respondeu, que na sua opinião isso já era com técnicos. O
Objetivo é a resolução do problema pois em pleno século XXI, com tanta coisa sobre
o ambiente, é vergonhoso ter um esgoto a céu aberto no meio da localidade.
Passou-se então à votação da proposta do Sr. Abílio, sendo a mesma aprovada por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------4
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Foi depois dada a Palavra ao Sr. Presidente da Junta que apresentou um documento
elaborado pelo Dr. Montalvo, sobre o Conceito de Caminho Público, facultando uma
cópia a todos membros.---------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, passou-se a palavra ao Público.---------------------PALAVRA AO PÚBLICO
Foi dada a Palavra ao Sr. Luís Manuel Nunes Vieira. A 1ª questão foi que, acabou o
transporte em autocarro para o Jumbo de Castelo Branco, e gostava de saber se a
Junta de Freguesia tinha tomado alguma posição em relação a isso.----------------------Quanto a água da rede, com tanta água boa aqui, não compreende por que é que
ainda se bebe água da Póvoa. Espera que agora com esta obra, se faça uma divisão
da rede em condições para que quando haja necessidade de fechar a água não tenha
que ser em toda a localidade.--------------------------------------------------------------------------Disse ainda que Belver tem dois museus, que custaram já cerca de € 100000,00.
Aqui existem ainda vários teares e não se demonstra qualquer interesse. Acha que se
devia escrever para o IPPAR. -------------------------------------------------------------------------Relativamente aos caminhos Públicos, acha que a Junta fez bem, mas poderia ainda
ter feito mais.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Ser. Presidente da Junta respondeu que, relativamente ao transporte para o
hipermercado, contactou a Administração do E.Leclerc, em Portalegre, com o objetivo
do autocarro que vai a Monte da Pedra, passar a vir também a Comenda e Vale da
Feiteira. Foi-lhe respondido que se encontravam em negociações com rodoviária.---Quanto às águas, trata-se de um projeto novo, pelo que a rede deveria ser
devidamente seccionada.-------------------------------------------------------------------------------Relativamente a museus, é uma questão que o transcende.-----------------------------------

ENCERRAMENTO:
Não havendo mais assuntos a tratar, nem mais interessados em usar a palavra, foi
pelo Senhor Presidente encerrada a reunião, eram dezasseis horas e quinze
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------E eu José Ambrósio Catarino, Primeiro Secretário a redigi e subscrevo. --------
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O PRESIDENTE DA MESA
___________________________________
1º SECRETÁRIO
_____________________

2º SECRETÁRIO
____________________
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