Ata nº 12
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Ata número doze

----- Aos vinte e sete dias de junho de dois mil e dezasseis, 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: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia; ----------------- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Sónia Pratas Henriques Botas, Elsa Maria
Ferreira Coelho e Cindy Bento Narciso e os senhores, Edgar Filipe Mata Monteiro, Manuel
Ferreira Coelho e Ivo José Pintor Vieira, pelo grupo PS, o senhor José Manuel Isidoro Pratas e a
senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho, pelo grupo da Coligação pelo Futuro da Nossa
Terra o senhor Carlos Manuel Canteiro de Brito---------------------------------------------------------------- Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes os Senhores Presidente,
Secretário e Tesoureiro, respetivamente, António Rodrigues Torrão, Luís Filipe Jorge Falacho e
Horácio Manuel Patrício Abreu.----------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, dando a palavra
ao público presente. Solicitou a palavra a senhora Cláudia Dias, residente na Rua Fonte da Serra,
lamentando o facto da rua onde reside ser em terra batida e estar constantemente cheia de buracos,
dificultado a passagem a quem ali reside, agravando-se a situação sempre que chega o inverno.
Lamenta ainda o facto de ali residir há catorze anos e nada ter sido feito de forma definitiva afim
de resolverem o problema. Referiu ainda que depois de muito insistir alguém lá vai e tapa os
buracos e depois voltamos ao mesmo.--------------------------------------------------------------------------- Seguidamente a senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia, que
não gozaram da mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da mesa colocou em discussão a ata número onze,
não se registando intervenções, foi a mesma colocada a votação tendo sido aprovada por maioria,
com uma abstenção da senhora Ana Margarida Coelho, por não ter estado presente na mesma.-------- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos - Informação do
Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------ Depois de esgotados os pontos da ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, foi
elaborada a minuta da ata.---------------------------------------------------------------------------------------
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---- 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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