Ata nº 14
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Ata número catorze

----- Aos desanove dias de dezembro 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: 3ª Revisão Orçamental; -------------------------------------------------------------------- Segundo ponto: Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual para o ano de 2017.---------- Terceiro ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia; ----------------- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Sónia Pratas Henriques Botas e Elsa
Maria Ferreira Coelho, e os senhores, Edgar Filipe Mata Monteiro, Manuel Ferreira Coelho e Ivo
José Pintor Vieira, tendo faltado a senhora Cindy Bento Narciso, pelo grupo PS, os senhores José
Manuel Isidoro Pratas e Eusébio Gabriel Brito Florêncio em substituição da 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.----------------------------------------------------------------------------------- Antes de dar inicio à sessão convidou para a mesa o senhor Edgar Filipe Mata Monteiro, para
que a mesa ficasse completa, atendendo a falta da secretária. A Presidente da Mesa declarou aberta
a sessão da Assembleia de Freguesia, registando facto de não haver público presente. Dando de
seguida a palavra aos Membros da Assembleia. Solicitou a palavra o senhor Carlos Brito
questionando o Executivo se a aplicação de erbicida iria ser feita em toda a freguesia, atendendo
que ainda não fizeram à sua porta, acrescentado que anteriormente ele próprio aplicava quimico
mas agora atendendo a necessidade de formação, que não tem, não o fez; questionou ainda para
quando o inicio da construção do parque infantil no jardim Joaquim Gomes Loureiro.------------------- Solicitou a palavra o senhor José Manuel Pratas, para informar que não concorda com uma
entrevista do Presidente da Junta, António Torrão, onde refere que se considera o Presidente de
Junta do concelho mais revolucionário, pois na sua opinião, é dos Presidentes de Junta da
Freguesia de Aveiras de Cima, o mais “macio” para com a Camara Municipal de Azambuja.
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Informou ainda que tinha na sua posse, para entregar ao Executivo, documentação importante
sobre a fundação da ANAFRE, atendendo que a nossa freguesia, foi freguesia fundadora da
mesma, na altura presidida por ele mesmo.---------------------------------------------------------------------- Sobre estas intervenções o Presidente da Junta respondeu ao senhor Carlos Brito, que a
aplicação dos fitofarmaceuticos só está a ser feita pelo pessoal que se encontra certificado para o
efeito e atendendo a redução de pessoal no momento, tem de se ir gerindo os trabalhos; sobre a
construção do parque infantil frisou que tal como é do conhecimento do senhor Carlos, pois já fez
parte do Executivo desta Junta, as verbas disponiveis para investimentos são sempre muito
reduzidas, é um projeto para avançar assim que haja disponibilidade financeira para o efeito.---------- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da mesa colocou em discussão a ata número treze.
Colocada a votação foi a mesma aprovada por maioria, com tres abstenções dos senhores Ivo José
Pintor Vieira, Eusébio Gabriel Brito Florêncio e Carlos Manuel Canteiro de Brito, por não terem
estado presentes na mesma.---------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – 3ª Revisão
Orçamental. Solicitou a palavra o senhor José Manuel Pratas para informar que o grupo do PS iria
votar favoravelmente, atendendo que se trata de um documento contabilistico necessário.
Colocado o ponto a votação, foi aprovado por maioria com uma abstenção do grupo da Coligação
pelo Futuro da Nossa Terra. --------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos – Plano de
Atividades, Orçamento e Plano Plurianual para o ano de 2017. Solicitou a palavra o senhor José
Manuel Pratas referindo que tratando-se de um documento politico e uma vez que o partido que
gere a freguesia é a oposição, o voto do grupo PS será a abstenção. Colocado o ponto a votação,
foi aprovado por maioria com tres abstenções dos grupos PS e Coligação pelo Futuro da Nossa
Terra ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Presidente da Mesa deu entrada no terceiro ponto da ordem de trabalhos - Informação do
Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. Solicitou a palavra o senhor José Manuel
Pratas para informar que a ser possivel a construção de um passeio pedonal da freguesia até ao
cemitério é uma obra muito importante para todos; solicitou ainda informação sobre o ponto da
situação da construção do Centro Escolar e solicitou ao Executivo que obtivesse informação junto
da Professora Teresa Valente, Diretora do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, se de facto se
iriam realizar festejos em outubro de 2017, altura em que a escola fará vinte e cinco anos.-----------
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---- Solicitou a palavra o senhor Carlos Brito, questionando para quando a construção do jardim
junto da estação elevatória nas Inglesas conforme assumido pelas Aguas de Azambuja.----------------- Depois de esgotados os pontos da ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, foi
elaborada a minuta da ata.------------------------------------------------------------------------------------------ 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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