
Acta nº 8
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Acta número oito

----- Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e onze, reuniu a Assembleia de Freguesia de 

Aveiras de Cima, em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Primeiro ponto: Discussão e votação dos Mapas de Prestação de Contas, Relatório de Gestão e 

Demonstrações  Financeiras  do  exercício  Económico  de  2010 

--------------------------------------------

---- Segundo ponto: Informação do Presidente sobre a actividade da Junta de Freguesia -------------

---- Estiveram presentes pelo grupo CDU, a senhora Sónia Pratas Henriques Botas e os senhores 

Fernando Manuel Ouro Tristão, António Bento Mata e Luís Filipe Jorge Falacho; pelo grupo PS, 

as senhoras Angélica Maria Ferreira Conceição, Patrícia de Fátima de Sousa Luís, Ana Margarida 

Serrano Gaspar Coelho e o senhor Marcelo José da Costa Oliveira; e pela Coligação Pelo Futuro 

da Nossa Terra, o senhor Flávio Filipe Isidoro Torrão. Em representação da Junta de Freguesia 

estiveram presentes  os  Senhores  Presidente,  Secretário  e  Tesoureiro,  respectivamente,  Justino 

Cláudio de Oliveira, António Rodrigues Torrão e Carlos Manuel Canteiro Brito. ---------------------

---- A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, registando o facto 

de não haver público presente. ---------------------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa deu então a palavra aos Membros da Assembleia. Solicitou a palavra o 

senhor Luís  Filipe  Jorge Falacho,  questionando sobre a  data  de começo das  obras do Parque 

Urbano da Milhariça,  atendendo que  a  construção do mesmo foi  aprovada juntamente  com a 

construção da Praça de Toiros em Azambuja, cujo local já se encontra em obras.----------------------

---  Sobre  o  mesmo assunto  solicitou  a  palavra  a  senhora  Angélica  Maria  Ferreira  Conceição 

questionando o Executivo sobre o tipo de projecto que a Junta tinha apresentado à Câmara para a 

construção do referido Parque.---------------------------------------------------------------------------------

---  As  questões  foram  esclarecidas  pelo  senhor  Presidente  da  Junta  de 

Freguesia.------------------------- Solicitou a palavra a senhora Angélica Maria Ferreira Conceição, 

alertando  o  Executivo  para  o  facto  de  no  cemitério  existirem  enxames  de 

abelhas.--------------------------------------------------------

--- Solicitou a palavra a senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho, alertando para o facto de 

ter caído uma barreira no Barrabel, que está a dificultar a circulação dos moradores e de até agora 

não ter havido qualquer intervenção no local. Sobre este assunto o Presidente da Junta informou 

que já foi aprovado em Assembleia Municipal financiamento para obras no local.---------------------
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---- ---- Não se registando mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, a Presidente 

da Mesa informou que iria submeter à votação a Acta número sete que depois de discutida e 

colocada  à  votação  foi  aprovada  por  maioria  com sete  votos  a  favor  e  duas  abstenções,  das 

senhoras Patrícia de Fátima de Sousa Luís e Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho, porque não 

estavam presentes na reunião em causa. ----------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos - Discussão e 

votação dos Mapas de Prestação de Contas, Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras do 

exercício  Económico  de  2010.  Solicitou  a  palavra  o  senhor  Marcelo  para  que  o  Executivo 

explicasse com mais pormenor que tipo de conversações tinha havido com a Câmara Municipal de 

Azambuja sobre o eventual financiamento do terreno das Salgadas para a construção do Parque da 

Milhariça.  Sobre o mesmo assunto  interveio  a  senhora  Angélica  questionando a data  em que 

haviam  sido  efectuadas  essas  conversações.  Depois  de  esclarecidas  as  dúvidas  foi  o  ponto 

submetido à votação tendo sido aprovado com cinco votos a favor e quatro abstenções do grupo 

PS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  Entrou-se  no  segundo ponto  -  Informação  do Presidente  sobre  a  Actividade  da  Junta  de 

Freguesia. Pediu a palavra o Senhor Marcelo José Costa Oliveira para referir que a reconstrução 

da ponte das águas espalhadas iriam trazer gastos desnecessários pois ele próprio alertou a Junta 

de Freguesia e se na devida altura tivessem intervindo a obra seria de menor custo. Questionou o 

Executivo sobre qual o tipo de resposta que tinha havido por parte da Junta de Freguesia de Ota  

aquando do pedido de intervenção nos caminhos vicinais na fronteira com a nossa freguesia.-------

---  Depois  de  esgotados  os  pontos  da  ordem de  trabalhos  e  nada  mais  havendo  a  tratar,  foi 

elaborada a minuta da acta que depois de lida em voz alta foi submetida a votação tendo sido 

aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------

---- Eram vinte e duas horas e vinte minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada a 

sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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