JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
16 DE JUNHO DE 2014
Aos 16 dias de Junho de 2014, pelas 21h00, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Canha, na sua sede para realização
de sessão extraordinária de Assembleia de Executivo.
Estiveram presentes na sessão os membros do Executivo:

Presidente: Armando Piteira

Secretário: Vasco Maia

Tesoureiro: Manuel Florindo Moura

Comissão de Festas de Canha: Francisco José e Daniel Santos.
Esta reunião foi solicitada pelo Executivo e teve por finalidade concertar com a Comissão, em propósito das Festas em
Honra de N. Senhora de Oliveira de 2014, os seguintes pontos:
O imóvel denominado Casas da Tocan, propriedade da Junta de Freguesia, está cedido em comodato a algumas associações
e instituições da freguesia.
Pelas suas características, pelas várias salas de que dispõem, a partilha do espaço tem sido pratica dos vários executivos e
de certo modo, a convivência de utilizadores do espaço tem sido pacífica e cordial.
Contudo, e fruto de queixas apresentadas ao actual Executivo, a relação entre a Associação Canha, Desporto e Aventura e a
Comissão de Festas de Canha, no que concerne à utilização do espaço não tem sido a melhor.
Visto se aproximarem as festas anuais e ambas entidades recorrem ao espaço para a realização de eventos nesta data, o
Executivo tomou por bem solicitar à Comissão de Festas de Canha sobre as actividades que tem a realizar nesse espaço.
Assim sugeriu o Executivo que a Comissão fizesse constar em acta prévia às festas o que se proponha realizar nas Casas da
Tocan, quem seriam os intervenientes associados à Comissão e os seus propósitos, inclusive aqueles que tivessem carácter
comercial.
Da reunião ainda se estabeleceu que a Comissão de Festas identificasse quais os terrenos que propõe para servir de
estacionamento de apoio às festas, desde que obtivesse autorização prévia dos seus proprietários. Feita esta diligência, o
Executivo encarregar-se-á de fazer a necessária limpeza dos mesmos anteriormente à festa.
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.
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O Tesoureiro:
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