JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
03 DE ABRIL DE 2014
Aos 3 dias de abril de 2014, pelas 17h00, 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 Piteira

Tesoureiro: Manuel de Moura

Secretário: Vasco Maia

Representantes da Associação de Pais da Escola Básica e Jardim de Infância de Canha.
Iniciados os trabalhos registaram-se os seguintes pontos:
Os representantes da Associação fizeram a apresentação dos órgãos sociais para o ano letivo de 2013-2014 e apresentaram
ao Executivo as seguintes propostas:

Reparação do muro junto ao ringue desportivo que está em perigo de queda.

Substituição da gravilha no recinto de recreio, que também constitui perigo e foi uma solução que requer maior
manutenção e limpeza.

Pedido de apoio para adjudicar transporte para o passeio de final de ano da escola.
O Executivo apresentou as seguintes propostas de solução:

Face ao primeiro e segundo ponto, o Executivo e a associação aproveitaram a visita já agendada para segundafeira dia 7 de maio para junto do Executivo Camarário, encontrar soluções para as reparações em falta e
substituição do pavimento.
Encerrada a reunião com a associação, o executivo manteve-se em quórum para a discussão e aprovação do Acordo de
Execução para a Concretização da Delegação Legal de Competências Entre a Câmara Municipal de Montijo e a Junta de
Freguesia de Canha, pelo exarado no anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Apreciado o documento redigido pelo Executivo Camarário, e nada mais havendo a acrescentar ou propor, o Executivo da
Junta aprovou por unanimidade o Acordo.
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:



O Tesoureiro:
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