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1- Relativamente às comissões, foi acordado que as ordens de trabalhos da Assembleias Municipais passarão a ter
sempre um ponto específico para partilha de informações sobre o trabalho das Comissões. No que diz respeito
aos trabalhos destas, foi dito que a Comissão de Sustentabilidade visitará a obra da Estação de Transferências da
Paúl e que a Comissão de Saúde reunirá com o conselho de Administração do CHO para acompanhamento de
protocolo de cooperação entre o CHO e o Município de Torres Vedras.-------------------------------------------------------2- Havendo um deputado não inscrito em nenhum grupo municipal, a distribuição de tempos deve prever a sua
participação. Ficou acordado que a distribuição de tempos decidida no início do mandato se manterá,
acrescentando 3 minutos, em cada ponto da agenda, para uso da palavra pelo deputado independente.-----------3- Foi disponibilizada na área reservada do site toda a documentação de suporte à próxima sessão.--------------------Também na área reservada, está também disponível a agenda de reuniões e visitas de todas as comissões. O
presidente da Assembleia Municipal informou que passará a ser esta a forma de dar a conhecer as datas a todos
os membros da Assembleia Municipal, que tenham interesse em assistir. As convocatória serão apenas enviadas
para os membros de cada uma das comissões.---------------------------------------------------------------------------------------4- O presidente da Assembleia informou que a sessão de fevereiro ainda se realizará no salão dos Bombeiros
Voluntários. Mais informou que pretende realizar a sessão ordinário de abril já no auditório dos Paços do
Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- O 1º secretário da Mesa estará ausente na data de realização da próxima Assembleia Municipal e enviou ao
presidente da Mesa um pedido de substituição. A substituição, em plenário, será feita nos termos regimentais.
Para ocupar o lugar de secretário na Mesa, o presidente propôs o Deputado Municipal António Carneiro e todos
concordaram.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Na sequência da saída de uma das representantes indicadas pela Assembleia Municipal para a Comissão Alargada
da CPCJ, e tendo em conta que foram os grupos com maior representatividade na Assembleia Municipal que
indicaram cada um dos nomes, o presidente propôs que o grupo municipal dos Unidos por Torres Vedras indique
um nome para ocupar o lugar em falta na referida comissão.--------------------------------------------------------------------O líder do Unidos por Torres Vedras, Jorge Santos, confirmou que encontraria um nome para apresentar ao
plenário. O líder do Partido Socialista disse que iria consultar o seu grupo relativamente a esta proposta.-----------
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Conclusões:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Foi analisada a agenda proposta pelo presidente da Mesa e todos concordaram. Ficou decidido atribuir 62,30m
aos pontos 4, 5 e 7 e 27m a cada um dos restantes pontos da agenda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O presidente da Assembleia Municipal
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(José Manuel Correia)

