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1- A título de informações gerais, o presidente da Assembleia disse que está prevista uma reunião entre ele, a
vereadora com o pelouro da Saúde, Ana Umbelino, e o presidente da Comissão de Saúde, Rui Prudêncio para se
desenharem os traços gerais da Assembleia Temática da Saúde. A este propósito falou ainda do estudo estratégico
para a Saúde no Concelho, que a Câmara Municipal está a desenvolver em colaboração com a Escola Nacional de
Saúde Pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Assembleia Municipal de Jovens, o presidente disse ter como objetivo, organizar visitas dos
alunos do 4º ao espaço da Assembleia, para serem recebidos pelos membros desta CPL para apresentarem as
suas dúvidas e propostas e obteve a concordância dos presentes.--------------------------------------------------------------Sobre o pedido da plataforma Runa acontece para o agendamento de uma visita, considerou-se que se deve
aguardar pela disponibilidade das Infraestruturas de Portugal.------------------------------------------------------------------Outros dos assuntos abordados foi a guerra da Ucrânia e a possibilidade de desequilíbrio financeiro nos contratos
de energia, que daí decorram e da dificuldade que o município terá em lidar com essas alterações do ponto de
vista orçamental.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da AM deixou ainda uma referência ao negócio proposta pela OesteCIM para a compra de 51% do
capital de uma empresa de transporte de passageiros e disse que deveriam estar atentos ao desenrolar do assunto
em sede de Assembleia Intermunicipal. Mais informou que a Comissão de Sustentabilidade preparou um conjunto
de questões sobre esta matéria e que foram enviadas à CIM com pedido de esclarecimento.--------------------------Finalmente, o presidente recordou que, como habitualmente, haverá uma Sessão Solene para comemoração do
25 de abril de 1974 e pediu reserva da data para o efeito. Não está ainda definida a hora e o local da cerimónia,
mas a informação será partilhada com brevidade.----------------------------------------------------------------------------------A sessão ordinária de abril fica prevista para os dias 27 e 28 de abril, no auditório dos Paços do Concelho e a
próxima CPL para o dia 12.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Relativamente à Petição, o presidente informou que solicitou, por ofício, à Autoestradas do Atlântico, dados do
fluxo automóvel entre os nós 7 e 8 e 8 e 9 da A8 e respetivos valores, mas ainda aguarda resposta.------------------Tratando-se de uma Petição com mais de 100 assinaturas, nos termos regimentais, será agendada como ponto
na próxima sessão da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------3- Nenhum dos presentes teve nada a acrescentar e a reunião foi dada como encerrada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Assembleia Municipal
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Conclusões:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

