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1- O presidente da Assembleia Municipal recordou a distribuição dos lugares para as sessões plenárias no auditório
do Paços do Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao mapa aprovado pela CPL no início do mandato há um ajuste relativamente ao lugar do Deputado
Municipal António Ferreira dos Anjos que passará a sentar-se na fila dos deputados únicos.----------------------------2- Sobre a petição da A8, o presidente da Assembleia Municipal recolheu alguns dados do fluxo automóvel neste
troço e aguarda mais informações da Autoestradas do Atlântico.---------------------------------------------------------------3- Relativamente à reunião com a IP sobre a Linha do Oeste, o presidente deu conta do conteúdo da mesma,
destacando a proposta apresentada pela Plataforma Runa Acontece, sobre a qual a empresa ficou de verificar a
viabilidade técnica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- As comemorações do 25 de abril terão lugar na freguesia de São Pedro da Cadeira e brevemente será
disponibilizado o programa completo das celebrações, inclusive o horário da sessão solene da Assembleia
Municipal, nessa mesma freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------5- O presidente da Assembleia deu nota de que a próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal já decorrerá no
auditório dos Paços do Concelho e não no Salão dos Bombeiros Voluntários, onde têm decorrido devido à
Pandemia. Pela cedência sala, nos últimos 2 anos, o PAM irá propor um voto de agradecimento à sua Direção.--6- Sobre outro assuntos, o deputado municipal deu conta de que o assunto dos estudo sobre a mobilidade no Oeste
será abordado na próxima sessão intermunicipal da OesteCIM e que o preocupa o facto dos dados utilizados
serem de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente deu ainda nota dos trabalhos da comissão de economia e da dificuldade em recolher todos os dados
necessários à realização da carta económica e demográfica do concelho.----------------------------------------------------Relativamente à Assembleia Temática Infantil disse que está a ser estudada a hipótese de, no próximo ano letivo,
a Assembleia Municipal se deslocar às escolas e que são cerca de 40 os estabelecimentos escolares em causa.---A preparação da Assembleia Temática da Saúde está em curso. A organização da Assembleia Temática do
Desporto também já está avançada mas a Assembleia Temática das Associações Culturais vai requerer mais algum
tempo pois a pandemia abalou a estrutura da maioria deste tipo de associações existentes no concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Assembleia Municipal
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