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1- O presidente da Assembleia Municipal (AM) começou por lembrar que dentro de poucos dias, os eleitos locais do
poder autárquico, completam um ano de mandato e a todos saudou pela cordialidade e respeito se tem verificado.
Recordou que as eleições decorrerem a 26 de setembro de 2021 e daí para cá muito se fez em sede de Assembleia
Municipal, apesar das contingências iniciais ditadas pela pandemia de Covid-19. --------------------------------------------Informou que representará a Assembleia Municipal de Torres Vedras no encontro da ANMP, em Viseu, no próximo
dia 17 do corrente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Divulgou ainda uma iniciativa que decorrerá no CAC, dia 24, com a presença de investigadores do Instituto Nacional
de Saúde Pública (INSP), sobre a saúde no Oeste, para a qual foi convocada a Comissão de Saúde. ---------------------2- Os presentes foram informados da realização de uma reunião, na qual esteve presente o presidente da AM, entre
elementos da Câmara Municipal e da Infraestruturas de Portugal. Nessa reunião a IP disse ter validado
tecnicamente a proposta de construção da Subestação Elétrica junto à pedreira de Runa, em detrimento da
localização anteriormente proposta, estando ainda em falta a aprovação da APA. ------------------------------------------Mais informou o presidente da AM que estão ultrapassados as questões relacionadas com a passagem de nível e o
apeadeiro junto à localidade, ambas aceites pela Infraestruturas de Portugal. ------------------------------------------------3- Sobre os processos de desagregação de Freguesias, disse já terem dado entrada nos serviços da AM 3 propostas,
nomeadamente: Runa; Matacães e Maceira. -------------------------------------------------------------------------------------------Convidou os representantes dos grupos municipais à analise dos documentos distribuídos para que, depois da
próxima reunião desta comissão, as propostas possam ser enviadas para obtenção de parecer da Câmara Municipal.
Mais informou que pretende convocar uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal para a respetiva
deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Quanto à próxima sessão da Assembleia Municipal, prevista para 28 de setembro, informou que o principal ponto
previsto será o da apreciação das contas semestrais, ficando a reunião preparatória para análise da ordem de
trabalhos e distribuição de tempos, agendada para dia 20/09. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

