JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
24 DE FEVEREIRO DE 2014

Aos vinte e quatro dias de Fevereiro de 2014, pelas 18h00, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de
Canha, na sua sede para realização de sessão ordinária de Assembleia de Executivo.
Estiveram presentes na sessão os membros do Executivo:
Presidente: Armando José C.Piteira
Secretário: Vasco Maia
Esteve ausente:
Tesoureiro: Manuel Florindo Moura.
Aberta a sessão registou-se a presença de público, o vogal da Assembleia de Freguesia, Sr. Carlos
Lusitano, o qual não solicitou intervenção.
Para a sessão não foram apresentados pontos sujeitos a deliberação, apenas se debateram as várias
ações a decorrer no último mês:
1 - Ao momento o Executivo encontra-se em diálogo com a TST (empresa de transportes públicos) sobre
a viabilidade de uma extensão da carreira das 9:10 de Pegões para que sirva também a Freguesia de
Canha na mesma rota.
2 - Solicitou-se um autocarro de 35 lugares à Junta de Freguesia da União de Pegões e Sto. Isidro para a
realização de um passeio alusivo ao Dia da Mulher, a realizar dia 9 de Março.
3 - O Agrupamento de escolas solicitou também transporte para 25 alunos para deslocação de Canha à
escola sede.
4 - Ao momento está em curso um levantamento de ruas e arruamentos no local de Latadas de forma a
completar o levantamento feito nas Taipadas e finalizar o processo de atribuição de identificação e
números de polícia nesses locais.
5 - O pilar de entrada (lado direito) ao cemitério ocidental foi reconstruido, após acidente ocorrido no
início de Fevereiro.
6 - A chaminé do edifício Museu Etnográfico será alvo de intervenção para reparação e conservação. O
seu estado requer essa intervenção com brevidade para não deteriorar e afetar outras áreas do edifício.
7 - O grupo de catequese da Paroquia de Canha, solicitou transporte para a Paroquia da Atalaia, para um
evento a realizar dia 16 de Março.
8 - A Casa do Povo também solicitou transporte para levar o seu grupo desportivo par um torneio de
futebol a realizar em Sto. Estevão.
9 - Recentemente, o Executivo esteve envolvido, a par com a Proteção Civil de Montijo, numa situação
de saúde pública. Em Taipadas existe uma casa devoluta que alberga uma praga de roedores. Este
imóvel confina com outro que está habitado. A solução encontrada será a demolição do imóvel, através
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da notificação e participação dos proprietários do imóvel devoluto, com o apoio da Proteção Civil e da
Camara Municipal de Montijo.
Debatidos os pontos acima anunciados e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da
qual se lavrou a presente ata que após lida em voz alta, será assinada pelos presentes.


O Presidente:



O Secretário:

LIVRO DE ACTAS N. 01 REUNIÕES DE EXECUTIVO

FOLHA N. 2

RUA JOÃO TOMÁS PITEIRA - 2985-021 CANHA - TEL. 265897164 / FAX. 265897095
www.jf-canha.pt - executivo@jf-canha.pt

