Ata nº 4
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Ata número quatro

----- Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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 e único ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia;------- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Cindy Bento Narciso e Ana Sofia Silva
Franco e Carmo e os senhores, Edgar Filipe Mata Monteiro, Luís Miguel Lopes Simão e Rui
Manuel Frederico Simões, pelo grupo PS, as senhoras Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e
Inês da Silva Tristão Ouro e o senhor Eusébio Gabriel Brito Florêncio, pelo grupo Partido Social
Democrata o senhor Hugo Miguel Garcia Duarte.-------------------------------------------------------------- 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 de Assembleia de Freguesia, dando a palavra ao
público presente. Não se registaram intervenções. ------------------------------------------------------------- Seguidamente a senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia.
Solicitou a palavra a senhora Ana Margarida, para apresentar o seguinte voto de protesto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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---- Depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo reprovado com cinco votos contra do
grupo CDU e quatro votos a favor dos grupos PS e PSD.--------------------------------------------------
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---- Solicitou a palavra o senhor Hugo Duarte, propondo que se fizesse um voto de louvor à
Ângela Varino, a nossa Rainha das Vindimas que foi eleita a Rainha das Vindimas do concelho.------ Sobre esta intervenção solicitou a palavra a senhor Ana Margarida, referindo que já noutra
eleição a rainha de Aveiras foi eleita Rainha do concelho e posteriormente Rainha das Vindimas
Nacional e na altura não se fez referência a esse facto, pelo que em seu entender para não ferir
suscetibilidades, o melhor é aguardar o desfecho Nacional e depois fazer então o voto de louvor a
ambas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da Mesa, informou que o grupo da CDU irá
apresentar na Assembleia Municipal de vinte e oito de junho um abaixo-assinado para que a
Camara inicie a construção do Parque Urbano da Milhariça. Acrescentou ainda que na próxima
sessão daria informação sobre qual a recetividade por parte da Camara Municipal.----------------------- Seguidamente colocou à discussão a Ata 3, pediu a palavra a senhora Ana Margarida
solicitando que fosse referenciado o porque do ponto sobre o regimento ter sido retirado e fazendo
uma correção na votação do quarto ponto. No seguimento desta intervenção a senhora Presidente
informou que se iriam proceder às respetivas alterações e que a referida ata será votada na
próxima sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------------ A senhora Presidente colocou em discussão a carta de recomendação da CDU que havia sido
distribuída na sessão anterior: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Depois de discutida e colocada a votação foi a mesma aprovada por unanimidade.---------------
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---- Seguidamente a Presidente da Mesa deu entrada no primeiro e único ponto da ordem de
trabalhos: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. ----------------------------- A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta, que informou estar disponível para
prestar esclarecimentos sobre eventuais duvidas que tenham sobre o documento. Referiu ainda que
não pode deixar de intervir depois da apresentação do voto de protesto apresentado pelo grupo PS
e PSD onde em seu entender os mesmos estão a colocar em causa a seriedade e clareza das
decisões e atitudes do Executivo, aceita que as pessoas descordem, mas não admite que coloquem
em causa a seriedade do Executivo, convidando a senhora Ana Margarida a colocar por escrito
quais os factos e atitudes do Executivo que não foram claros.------------------------------------------------ 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 nove minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada a
sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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