JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

ATA N. 8

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 - Informações
Ponto dois - Diversos

Estiveram presentes na sessão os membros da Assembleia:
· PSD: Joaquim Pinto, Horácio Francisco e Alexandra Carrilho
· PS: Jorge Moutinho
· CDU: Carlos Lusitano, Conceição Soldado
· CDS: Sérgio Ribeiro
Estiveram ausentes na sessão os membros da Assembleia:
· PS: Urbano Emidio
· PSD: Edgar Nunes
Devido à ausência do 1.º Secretário: Edgar Nunes, assumirá as mesmas funções o vogal: Horácio Francisco.
Verificada a existência de quórum, procedeu-se à aprovação da Ata da sessão anterior,
Votação: Aprovada por maioria
3 votos a favor: PSD
4 abstênções: CDU, CDS e PS: Jorge Montinho por ausência na sessão anterior
Verificada a presença de público, inscreveu-se para usar da palavra o cidadão: João Correia.
No período antes da ordem do dia foi apresentada uma Moção pela bancada da CDU (ANEXO 7 / AF 8.25092015),
sobre a situação dos Refugiados e Migrantes na Europa.
Sobre este assunto interviu o Sr. Presidente do Executivo, salientando que para a freguesia de Canha vêem 2 ou 3
familias de refugiados com filhos, e que o Concelho de Montijo vai receber um total de 6 a 10 familias.
Votação: Aprovado por Maioria
3 votos a favor: CDU e CDS
4 abstênções: PSD e PS
Ainda no decurso do período antes da ordem do dia, foi apresentado pela bancada da CDU um voto de Louvor e de
agradecimento Público (ANEXO 8 / AF 8.25092015), referente à cedência de espaço do Museu para ação de Campanha
da CDU na freguesia de Canha.
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Apresentados à Discussão todos os assuntos antes da ordem do dia, passou-se ao debate da ordem de trabalhos.
Interviu o Sr. Presidente do Executivo, referindo alguns assuntos considerados de Interesse público tais como:
- As oliveiras do recinto junto à escola, que em nada prejudicaram a realização das festas da vila
- A questão do médico permanente
- Requalificação de espaços verdes
- A rega dos espaços verdes
- A toponimia, colocação das placas com os nomes de ruas
- A requalificação das calçadas da vila
- Agendamento de reunião com o Executivo da CMM para dia: 16.10.2015 na sede da Junta de Freguesia de Canha
Seguidamente interviu o Sr. Carlos Lusitano, que lançou algumas questões, de entre as quais sobre a distribuição
eletrónica dos documentos das Assembleias, referiu que não tem computador e como tal requer que lhe seja entregue
toda a documentação em suporte papel, solicitou também esclarecimento sobre a situação dos transportes públicos
em que havia ficado combinado a realização de um abaixo assinado, questionou ainda a situação da ETAR.
Em resposta às questões levantadas, respondeu o Vogal Horácio Francisco, que quanto à TST o assunto não foi
esquecido mas oportunamente e logo que possível será posto em prática o referido abaixo assinado, ou um possível
acordo direto entre a TST e a Junta de Freguesia.
Em relação à ETAR respondeu o Sr. Presidente do Executivo que este assunto iria ser discutido na reunião agendada
para dia: 16.10.2015 com o Executivo da CMM.
Na intervenção pública referiu o Sr. João Correia um comentário publicado no jornal “Região de Pegões” pelo
Secretário da Junta ( Sr. Vasco Maia ) sobre o chamado paradoxo de abilene e o Velho do Restelo, em que não estava
de acordo com o desenvolvimento dos temas porque os mesmos não tinha enquadramento temático nomeadamente
na realidade atual da nossa freguesia.
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 1.º
Secretário, e posteriormente será assinada pelo Presidente da Mesa e pelo 2.º Secretário
·

O Presidente da Mesa da Assembleia:

·

O Primeiro Secretário:

·

O Segundo Secretário:
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