JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

ATA N. 7

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia
de Canha, na sua sede, em Assembleia Ordinária, para efeitos de deliberação sobre a seguinte ordem de trabalhos:
·
·

Ponto um - Apresentação para discussão e aprovação do Regulamento dos mercados e feiras da Freguesia de
Canha
Ponto dois - Informações diversas

Estiveram presentes na sessão os membros da Assembleia:
· PSD: Horácio Francisco, Joaquim Pinto, Edgar Nunes e Alexandra Carrilho
· PS: Carina Cabaço
· CDU: Carlos Lusitano, Conceição Soldado
· CDS: Sérgio Ribeiro
Estiveram ausentes na sessão os membros da Assembleia:
· PS: Urbano Emidio
Jorge Montinho (que foi substituido por: Carina Cabaço)
Devido à ausência do 2.º Secretário: Jorge Montinho, assumirá funções o vogal: Horácio Francisco.
Verificada a existência de quórum e a presença de público, em que se inscreveram para usar da palavra os seguintes
cidadãos: José António Carvalheira e João Correia.
No periodo antes da ordem do dia foi apresentada uma declaração de voto pela bancada da CDU (ANEXO 2 / AF
7.25062015), sobre a apresentação da Ata N. 6, em que referia que a mesma se encontrava incompleta e continha
apontamentos que não tinham sido referidos na assembleia e que outros que haviam sido referidos não o foram.
Entendeu o Presidente da mesa submeter a aprovação a referida Ata.
Votação: Aprovado por Maioria
6 votos a favor: PSD, PS, CDS
2 votos contra: CDU
Ainda no decurso do periodo antes da ordem do dia, foi apresentado pelo bancada da CDU as seguintes moções:
MOÇÃO N. 2 (ANEXO 3 / AF 7.25062015)
Campo de tiro, SIM! Base aérea N.6 NÃO!
Votação: Aprovada por Maioria
3 votos a favor: CDU, CDS
5 abstênções: PSD, PS
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MOÇÃO N. 3 (ANEXO 4 / AF 7.25062015)
Pela reposição das freguesias extintas, em defesa das freguesias e das suas populações
Votação: Reprovada por Maioria
5 votos contra: PSD, PS
1 abstênção: CDS
2 votos a favor: CDU
MOÇÃO N. 4 (ANEXO 5 / AF 7.25062015)
Pelo fim da desresponsabilização do Estado, da municipalização do ensino e em defesa da escola pública
Votação: Reprovada por Maioria
5 votos contra: PSD, PS
1 voto contra: CDS
2 votos a favor: CDU
Apresentados à Discussão todos os assuntos antes da ordem do dia, passou-se ao debate da ordem de trabalhos.
PROPOSTA N. 6 / 2015
Apresentação para discussão e aprovação do regulamento de mercados e feiras da Freguesia de Canha
No decurso da apresentação da proposta foi apresentada pela bancada da CDU uma declaração de voto (ANEXO 6 / AF
7.25062015).
Depois de debatida entre os membros da assembleia e após os esclarecimentos prestadso pelo Secretário da Junta:
Vasco Maia, sobre o estudo para a elaboração do regulamentos, foi solicitado à bancada da CDU e às restantes
bancadas a apresentação para discução de uma proposta retificativa.
Decidiu o Sr. Presidente da Assembleia apresentar a votação a referida proposta tal como está, mas sujeita a posterior
retificação por proposta apresentada pelos membros da Assembleia.
Votação: Aprovado por Maioria
6 votos a favor: PSD, PS, CDS
2 votos contra: CDU
DIVERSOS
Começou o Sr. Presidente do Executivo por salientar o interesse de algumas instituições em fazer parcerias com a Junta
no sentido de dinamizar algumas atividades na freguesia, sendo elas desportivas, ações de voluntariado e a
participação de jovem em estagios profissionais.
Referiu ainda o Secretário do Executivo a colaboração disponibilizada pelo Cine-teatro Joaquim de Almeida, para a
realização de sessões de cinema ao ar livre.
Foi entregue a todos os membros da Assembleia um documento informativo referindo de que após a presente sessão
todos os documentos para discussão na Assembleia são distribuidos EXCLUSIVAMENTE por via eletrónica, para o qual
foram igualmente entregues em mão todas as credênciais de acesso à plantaforma web da Junta em: www.jf-canha.pt
No debate dos elementos do público apresentou o Sr. José António Carvalheira um pedido ao Executivo da Junta para
que interceda sobre a actual Direção da Associação de Caçadores de Canha no sentido de apurar factos pouco claros
sobre atos de gestão danosa, tudo isto baseado no acordo de protocolo entre a Junta e aquela Associação.
Assumiu o Sr. Presidente do Executivo o compromisso de agendar a referida reunião e tentar sanar os conflitos entre
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as anteriores direções e a atual.
Na intervenção do Sr. João Correia, o mesmo apresentou ao Executivo a sugesrtão do ordenamento dos feirantes
dentro do espaço que lhes é defenido, no sentido de evitar atropelos entre os mesmos sobre onde é o meu espaço e
onde é o dos outros.
Referiu o Vogal da Assembleia Horácio Francisco, o controverso assunto dos transportes públicos que servem a Vila de
Canha, foi solicitado a todos os elementos a disponibildade para a realização de um abaixo assinado para apresentar
junto da Direção dos TST, concretamente na pessoa do Sr. Diretor do centro de Operações da Moita.
Nada mais havendo a reportar, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a presente
sessão, da qual se lavrou a presente ata, que por mim
foi redigida na qualidade de 2.º
Secretário, e posteriormente será assinada pelo Presidente da Mesa e pelo 1.º Secretário
·

O Presidente da Mesa da Assembleia:

·

O Primeiro Secretário:

·

O Segundo Secretário:
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