19.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 21 de Outubro de 2005

Acta
Ordem de Trabalhos

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Ponto 3. Apreciação das Propostas de Acta de 31.08.2005, de 14.09.2005 e de 24.09.2005

Ponto 4. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º
169/99, de 18.09

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

Esteve ausente o Senhor Vereador Américo Nogueira, por motivo justificado.
O Senhor Presidente referiu que: “trata-se da última reunião de Câmara deste mandato
por isso mesmo é uma reunião, quer queiramos quer não, especial e, antes mesmo de
entrarmos na Ordem de Trabalhos, gostaria de fazer um agradecimento.
Gostaria de, a todos os Vereadores sem excepção, agradecer a colaboração prestada.
Era isto que vos queria dizer a todas e a todos sem qualquer carga protocolar ou de
circunstância mas, acima de tudo, porque resulta daquilo que eu realmente sinto e
penso.
Entrando, propriamente, no Período de Antes da Ordem do Dia, tenho poucas ou
nenhumas informações para dar porque, praticamente, o período que mediou entre a
última reunião e a de hoje, foi o período de campanha e de algum descanso pós
campanha. De qualquer maneira, se algum de vós quiser colocar qualquer pedido de
informação, está naturalmente à vontade para o fazer.
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento dos licenciamentos de obras particulares
verificados no período decorrido entre a última reunião, a 24 de
Setembro, e a realização das Eleições Autárquicas, a 09 de
Outubro.---------------------------------------------------

Ponto 3. Apreciação das Propostas de Acta de 31.08.2005, de 14.09.2005 e de 24.09.2005

Deliberado, por unanimidade, aprovar as presentes propostas de
acta.----------------

