Assembleia Municipal de Chamusca

ACTA Nº 9/2007
--Acta da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no
dia quinze de Setembro de dois mil e sete.----------------------------------------------------------Aos quinze dias do corrente mês de Setembro de dois mil e sete, realizou-se a Sessão
Extraordinária, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------PONTO ÚNICO: 1. ECO PARQUE DO RELVÃO / CARREGUEIRA – Visita ao
local para caracterização das acções em curso e previstas.-------------------------------------Conforme convocatória da Assembleia Municipal a partida para esta visita deu-se
pelas nove horas e trinta e cinco minutos do Edifício dos Paços do Concelho, em
autocarro da Câmara Municipal, com destino ao Eco Parque do Relvão, tendo havido
uma pequena paragem junto ao Edifício da Junta de Freguesia de Carregueira para
integrar na comitiva alguns membros da Assembleia de Freguesia e da Junta de
Freguesia de Carregueira.----------------------------------------------------------------------------Chegados ao local deram-se início aos trabalhos eram dez horas e sete minutos.----------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de João Manuel Silva
Pestana Pereira e de Manuel Tiago Neto Pestana Prestes, Outra Força - Melhor Futuro
- PPD/PSD - CDS-PP, de Pedro Silva e de Vítor Manuel Toucinho Costa, CDUPCP/PEV e de José Augusto Carrinho, PS.---------------------------------------------------------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças de: Presidente Sérgio
Carrinho, Vice-Presidente Francisco Matias, Vereadora Dr.ª Manuela Marques,
Vereador Dr. Fernando Pratas e Vereador Eng.º João Carlos Amaral Netto.---------------
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---------------------------------------CORRESPONDÊNCIA----------------------------------------Foi informado o Plenário da entrada de justificações e respectivos pedidos de
substituição à presente Sessão José Manuel Marcelino Pinto por Vera Pratas deOliveira,
Outra Força - Melhor Futuro - PPD/PSD - CDS-PP e de José Augusto Carrinho, PS que
não se fez substituir.--------------------------------------------------------------Não havendo por parte do Plenário nenhuma questão ou comentário, passou-se ao
Período da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------O Senhor Presidente da Mesa começou por explicar que esta Sessão, em termos pouco
habituais, tem como finalidade o conhecimento do espaço e do que se pretende
desenvolver bem de como o que já se encontra feito. Contudo alerta que embora não siga
os âmbitos normais a Sessão Extraordinária deve decorrer dentro com organização e
interferências que considerarem necessárias.------------------------------------------------------De seguida o Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou detalhadamente a
planta de alguns lotes e sobre sua orientação, de alguns empresários e técnicos
procedeu-se à visita.------------------------------------------------------------------------------------Foram colocadas por parte de alguns membros da Assembleia Municipal diversas
questões que o Senhor Presidente esclareceu.------------------------------------------------------Terminada a visita o Senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a
presença de todos e mostrou-se satisfeito com o projecto para este local, considera-o de
grande importância e desenvolvimento para o nosso Concelho e um meio de criar um
vasto número de postos de trabalho.----------------------------------------------------------------
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--Terminado o propósito que nos levou ao local, o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal deu por encerrada a presente Sessão Extraordinária desta Assembleia
Municipal da qual se lavrou a presente Acta que, conjuntamente com os Senhores
Presidente da Mesa e Segundo Secretário, passo a assinar.-----------------------------------José Joaquim Pardal Melão
Emídio José Cruz Cegonho
António Manuel Úrsula Peixinho

