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1- O presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos nesta reunião conjunta e enalteceu o contributo cívico
inerente à constituição de cada uma das propostas que foram remetidas à Assembleia Municipal. ---------------------Informou que a Assembleia foi chamada a deliberar sobre 3 processos, nomeadamente, Desagregação da Freguesia
de Ruma, Desagregação da Freguesia de Matacães e desagregação da freguesia da Maceira que, depois de uma
análise prévia pelos serviços, foram já remetidos à Câmara Municipal para obtenção dos pareceres que serão
agendados para a próxima reunião do executivo. -------------------------------------------------------------------------------------Em meados de outubro estaremos em condições de disponibilizar toda a documentação aos membros da
Assembleia Municipal, incluindo os respetivos pareceres pelo que está já prevista a realização de uma sessão
extraordinária a 26 de outubro, que será regularmente convocada em devido tempo, para apreciação e votação de
cada uma das 3 propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois das referidas deliberações, as propostas que venham a ser aprovadas em sede de Assembleia Municipal
serão remetidas à Assembleia da República (AR) para decisão final. -------------------------------------------------------------O presidente da AM esclareceu que a AR deverá terá até 2025 para se pronunciar, com uma antecedência mínima
de 6 meses sobre a data das eleições autárquicas desse ano e não fica condicionada pelas deliberações das
Assembleias de freguesia e da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------Compreendendo a vontade das populações que sustenta cada uma das propostas, o presidente alertou para os
desafios da gestão de recursos nas freguesias, tendo em contas as diversas obrigações que são competência das
Juntas de Freguesia, no âmbito da descentralização. ---------------------------------------------------------------------------------Antes do encerramento da reunião, o deputado Francisco Corvelo parabenizou os eleitos destas Freguesias pelo
caminho percorrido e o presidente de junta da união de dois portos e Runa, João Tomaz, disse ter-se emprenhado
neste processo por ser essa a vontade dos Runenses, mas não crê que Runa venha a ficar beneficiada com esta
desagregação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por outro lado, o deputado Vale Paulos fez apelo ao regime simplificado da Lei e sugeriu que as despesas de
manutenção com o Parque Verde da localidade Rua possa ser alvo de negociação com a Câmara Municipal ou com
outras juntas porque serve várias localidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(José Manuel Correia)

