
               

Intervenção  da  CDU  na
Assembleia  de  Freguesia,  nos
órgãos  Municipais  e  na
Freguesia

Nas últimas eleições o PCP concorreu no quadro
da CDU às eleições para Assembleia de Freguesia
do Beato.  Os  resultados  obtidos  ficaram aquém
dos  objectivos,  pois  a  CDU  apenas  elegeu  um
elemento,  o  que  dificultou  em  muito  o  nosso
trabalho na Freguesia.

Decorridos  mais  de  3  anos  de  mandato  na
Assembleia de Freguesia e a meses de novo acto
eleitoral  e  fazendo  uma  apreciação  ao
desempenho da CDU no mandato de 2013/2017,
consideramos  positivo  o  balanço  do  trabalho
desenvolvido.  O  contacto  regular  com  os
moradores dos bairros e levar à Assembleia de 
Freguesia,  Câmara  e  Assembleia  Municipal,  as
suas  preocupações  e  problemas  da  Freguesia
procurando soluções foram uma constante. Entre
outras destacamos a participação da CDU:

Em  todas  as  Assembleias  de
Freguesia  realizadas  e  Comissões
específicas que se formaram:

- Comissão para os problemas da habitação da Vila
Dias;
-  Comissão  para  resolução  do  quartel  dos
Bombeiros.

A CDU apresentou: 

- Propostas para o Plano de Actividades da Junta;

- Várias Moções na Assembleia de Freguesia:

-  Sobre  o  sistemático  adiamento  das  obras  de
requalificação na Escola Luis António Verney, com
exigência da retirada do amianto nesta Escola e na
Escola das Olaias;
- Exigindo a retirada do amianto nos prédios das
Cooperativas  na  Rua  Carlos  Botelho e  Rua  João
Nascimento Costa;
- Sobre a insegurança na Freguesia e sobre a falta
de limpeza nas ruas;
- Exigindo um novo Quartel para os Bombeiros do
Beato.
- Saudações ao 25 de Abril e 1º de Maio.

A  CDU  exigiu  a  tomada  de
medidas:

-  Contra o vandalismo nas habitações municipais
da  Rua  João  Nascimento  Costa  e  Bairro  Carlos
Botelho  e  a  inércia  e  falta  de  intervenção  da
Câmara e Gebalis;
-  Para  a  resolução  da  situação  das  ocupações
ilegais nas Habitações Municipais;
- Pela requalificação da Vila Dias e o realojamento
dos seus moradores;
-  Pelo  fim  do  trabalho  precário  para  os
trabalhadores da Junta, exigindo a sua integração
no quadro.
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Mantivemos  o  contacto  com  a
população e visitas a vários locais

A  CDU  protestou contra  o  encerramento  da
Estação  de  comboio  em  Chelas  e  exigimos  a
ligação da Picheleira à Estrada de Chelas.

A  CDU  realizou  visitas em  conjunto  com
os eleitos  do  PCP/CDU na  Câmara  e  Assembleia
Municipal aos Bairros, aos Bombeiros e às Escolas,
como  ocorreu  recentemente  na  Escola  Luís
António Verney, exigindo a tomada de medidas e
propondo depois nestes órgãos soluções para os
problemas existentes.

Interviemos ao longo do mandato, sobre estes e
outros  temas  em  defesa  dos  interesses  dos
moradores  e  da  Freguesia,  na  Assembleia  de
Freguesia  e  também  na  Câmara  e  Assembleia
Municipal.
Publicámos  e  distribuímos  à  população
documentos relacionados com estes assuntos.

Muitas situações com poucas
respostas da Junta

Muitos  são  os  problemas  da  Freguesia  e
lamentamos que a Junta não tenha dado resposta
a  várias  situações  que  lhe  têm  sido  colocadas
como mereciam os moradores e a Freguesia.
Projectos  aprovados  estão  parados  há  mais  de
quatro  anos  e  as  promessas  de  requalificação
urbana  e  obras  diversas,  pela  Câmara  e  Junta,
estão por cumprir.
Não foi por falta de meios nem de verbas pois não
as têm utilizado totalmente, tanto em 2015 como
2016não  utilizaram  uma  boa  parte  das  verbas
disponíveis  fazendo  só  pequenas  obras  de
fachada.  Ou  será  que  se  estão  a  guardar  para
obras a realizar em ano de eleições?

Acabar com o trabalho precário na
Junta do Beato

Por  outro  lado  consideramos  negativo  que  a
maioria  dos  trabalhadores  da  Junta  tenha
contratos  precários.  Em  2016  só  14%  do
orçamentado  nos  Recursos  Humanos  foi  para
trabalhadores  efectivos  e  86%  para  os  que
estavam  a  recibo  verde/trabalho  precário.
Também  no  Beato  é  urgente  acabar  com  este
flagelo.  Por  isso  a  nossa  exigência  de  que  para
postos  de  trabalho  permanentes  deve  haver
contratos efectivos.

Apesar  do  muito  trabalho realizado,  muito  mais
poderíamos  ter  feito  caso  o  número  de  eleitos
fosse superior.
Continuaremos no entanto a desenvolver o nosso
trabalho de defesa dos interesses da população e
da Freguesia do Beato, pelo seu desenvolvimento
e por um Beato melhor.

Os  moradores  do  Beato  sabem  que
podem contar com a CDU!
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