---------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS--------------------------------------------------------------------------------COMISSÃO PERMANENTE DE LÍDERES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 5 /Ano 2022--------------------------------------------------------Data 19/04/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H00 /Fim 19H30
Presenças:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Manuel Correia--------------António Fortunato-------------------Leonor Marinheiro------------------Rui Prudêncio -------------------------

Luís Carlos Lopes---------------------Jorge Santos---------------------------Carlos Filipe---------------------------Marco Branco--------------------------

Faltas:----------------------------------Miguel Samarão-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assuntos tratados:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Informações sobre a Sessão Solene Comemorativa do 25 de Abril---------------------------------------------------------------2- Preparação da sessão ordinária de abril da Assembleia Municipal---------------------------------------------------------------Conclusões:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- O presidente da Assembleia Municipal recordou que a sessão solene decorrerá no Salão Paroquial de São Pedro
da Cadeira, pelas 11h. De seguida haverá um almoço convívio e a inauguração do Centro Interpretativo da Reserva
Natural Local - Foz Azul, na Assenta.----------------------------------------------------------------------------------------------------Além da Presidente de Câmara e do Presidente da Assembleia que farão as intervenções finais da sessão, ficou
acordado que o primeiro discurso será da representante do PCP, Tatiana Nozes Pires, porque foi mãe
recentemente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguir-se-ão: Carlos Filipe - Chega; Pedro Castelo – CDS; Marco Branco – Aliança; Jorge Santos-Unidos por Torres
Vedras; Luis Carlos Lopes - PSD e Tomás Lourenço – PS.---------------------------------------------------------------------------2- Relativamente à ordem de trabalhos para a sessão ordinária de 27 de abril, o presidente da Assembleia
apresentou uma proposta de agenda que mereceu concordância de todos os presentes.-------------------------------Ressalva-se que ficou acordado que os pontos referentes à Prestação de Contas de 2021, do Município e do SMAS,
terão tempos de discussão e votação independentes.------------------------------------------------------------------------------Relativamente à apreciação do Relatório da CPCJ, o presidente informou que pedirá às representantes da
Assembleia na Comissão Alargada daquela Comissão para realizarem uma intervenção sobre este tema.-----------No que se refere à Petição Coletiva sobre a A8, o documento vai ser agendado e apreciado, por imperativo
regimental mas uma deliberação final do órgão sobre o assunto, provavelmente na forma de Recomendação, só
será tomada após a recolha de todos os dados necessários para o efeito.----------------------------------------------------Finalmente, depois da proposta e aceitação de todos os membros, relativamente aos tempos a atribuir a cada
ponto da agenda, o presidente da Assembleia informou que, cumulativamente estavam em causa mais de 12h de
trabalho pelo que, apelou à parcimónia dos grupos municipais na gestão dos seus tempos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O presidente da Assembleia Municipal
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(José Manuela Correia)

