ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ
Município de Cantanhede

ATA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ANÇÃ ORDINÁRIA, REALIZADA NO
DIA 26 DE JUNHO DE 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e vinte, pelas vinte e três horas e trinta
minutos, realizou-se, no salão nobre da Junta De Freguesia, a reunião de Assembleia de
Freguesia ordinária, presidida pelo Sr. Manuel Teixeira e secretariada por Luísa Aguiar,
Primeira Secretária e por Hugo Lourenço, Segundo Secretário.----------------------------------------Dos membros da Assembleia, para além dos já mencionados, assinaram a lista de presenças
os senhores: João Carlos Gerardo, Cátia Parreiral, André Neves, Ana Rita Figueiredo e Carlos
Miguel Albuquerque, em substituição da Sra. Isa Cruz.-------------------------------------------------Do Executivo: Cláudio Cardoso, Luís Miguel Malva e Gisela Parreiral-.---------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia----------------------------I -Período destinado à colocação de eventuais questões dos membros da Assembleia de
Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Da Ordem do Dia------------------------------I - Informações por parte do Executivo---------------------------------------------------------------------------Período para intervenção do Público-------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia----------------------------I -Período destinado à colocação de eventuais questões dos membros da Assembleia de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Mesa, tomando a palavra, questionou os elementos da Assembleia
para, caso pretendessem esclarecimentos, se inscrevessem para os solicitar; acrescentando,
ele próprio, a questão do pagamento em atraso das presenças nas assembleias. Não havendo
questões avançou para o Período da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------------------Período Da Ordem do Dia------------------------------I - Informações por parte do Executivo-----------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta começou por fazer a contextualização do motivo de
estarmos a fazer uma segunda assembleia, na mesma data, explicando que a assembleia ordinária
de abril foi prorrogada para junho por causa da pandemia. Assim, pediram pareceres à DGAL e
à ANAFRE, que não foram unânimes; esta última, defendia que se deviam realizar as duas
assembleias e a DGAL apenas uma, então, por cautela resolveram fazer as duas. De seguida,
manifestou a sua intenção de pagar as senhas de presença nas assembleias em atraso. Propôs
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ainda à assembleia receber apenas uma senha relativa a estas duas assembleias em questão,
uma vez que não se iria tratar de nenhum assunte relevante.-------------------------------------------O senhor Manuel Teixeira colocou a proposta à consideração dos restantes elementos das
assembleia e foi aceite por unanimidade receber apenas uma senha relativa às assembleias
ordinárias do dia 26-06-2020.----------------------------------------------------------------------------O senhor Cláudio Cardoso propôs que os elementos da assembleia enviassem o NIB para a
Junta, a fim de realizar o pagamento e ficou responsável por recolher e enviar essa informação,
o senhor João Carlos Gerado, líder da bancada do PSD.----------------------------------------------------------------Período para intervenção do Público---------------------------Não havendo intervenção do público, o senhor Presidente da Assembleia deu por
encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata de reunião, que vai ser assinada nos termos
da lei.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente:

O Primeiro Secretário:

O Segundo Secretário
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