ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Proposta
Disponibilização de Ficheiros Áudio das Sessões de Assembleia de
Freguesia
Considerando
1)

A necessidade objetiva dos eleitos do Órgão terem acesso ao ficheiro
áudio de gravação das sessões, para memória futura e para
esclarecimento de dúvidas, quer no momento de leitura e aprovação das
atas quer para aclaramento de diversas matérias e posições assumidas;

2)

A omissão do Regimento deste Órgão relativamente a esta matéria e a
faculdade que nos é concedida ao abrigo do Estatuto do Direito de
Oposição;

3)

A constatação de, ao longo deste mandato, ser absolutamente irregular a
sua remessa aos eleitos pelo Senhor Presidente da Junta e se terem já
vivenciado diversas situações de ficheiros não estarem em perfeitas
condições, umas vezes pelo equipamento de gravação, outras pelo
software, outros pelo servidor de envio;

4)

O facto de, no presente mandato autárquico, em matérias de grande
importância e relevância para a Freguesia, se terem já considerado como
“desparecidos” ficheiros áudio das sessões.

A bancada do partido socialista da Assembleia de Freguesia da União de
Freguesias de Castanheirado Ribatejo e Cachoeiras, reunida em sessão
ordinária no dia 29 de junho de 2020, propõe:
1) Que a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do
Ribatejo e Cachoeiras proceda ao envio por correio eletrónico do ficheiro
áudio da gravação das sessões da Assembleiade Freguesia no prazo de
até três dias úteis, a contar da data das suas realizações, a todos os
eleitos do Órgão.
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A presente proposta, foi aprovada por maioria, com onze votos a favor,
quatro da CDU, seis do PS e um da CM, e com um voto contra da CDU, e
com uma abstenção da CDU.

Deverá ser publicada no site institucional da Freguesia e anexa à ata da sessão

correspondente.

Rua D. António de Ataíde, 63
Telefone: 263 299 747
Sítio: www.jf-castanheiraribatejo.pt
castanheiraribatejo.pt

2600-607 Castanheira do Ribatejo
Fax: 263 299 401
E-mail: assemb_freguesia@jf-

