Ata nº 5
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Ata número cinco

----- Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 ponto: Acordo de Execução de Delegação de Competências entre o Município de
Azambuja e a Junta de Freguesia de Aveiras de Cima;-------------------------------------------------------- Segundo ponto: Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências;----------------------- Terceiro ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia;----------------- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, a senhora Cindy Bento Narciso e os senhores, Edgar
Filipe Mata Monteiro, Luís Miguel Lopes Simão, Rui Manuel Frederico Simões e Alexandre
Manuel da Silva Cristovão em substituição da senhora Ana Sofia Silva Franco e Carmo, 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. Solicitou a palavra a senhora Elisabete Canteiro, em nome do grupo de
professores do agrupamento de escolas Vale Aveiras, ali presentes, afim de manifestarem a sua
preocupação com a possível criação de um mega agrupamento, ou seja, juntar todas as escolas do
concelho de Azambuja. Alertaram ainda que está a decorrer um inquérito no site do município de
Azambuja, sobre a revisão da carta educativa, que não parece muito fiável atendendo que depois
de fazerem alguns testes concluíram que qualquer pessoa pode responder ao mesmo e pode faze-lo
as vezes que entender.---------------------------------------------------------------------------------------------- Atendendo a situação e a preocupação dos referidos professores, os mesmos entenderam que
deveriam solicitar ajuda à Assembleia de Freguesia no sentido de intercederem junto da Camara
para que o que hoje é uma possibilidade não se tornar uma realidade. Assim apresentaram a
seguinte Moção:--------------------------------------------------------------------------------------------------
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---- Depois de discutida e colocada a votação foi esta Moção aprovada por unanimidade.-----------5
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---- No seguimento desta intervenção, a senhora Presidente fez um intervalo de dez minutos para
que os membros se reunissem e debatessem o assunto, atendendo que o mesmo era de grande
importância, tendo a senhora Ana Margarida Coelho sugerido que elaborassem uma Moção sobre
o assunto. Discutida a situação redigiram a seguinte Moção:---------------------------------------------
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---- Depois de colocada a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade e será entregue na
próxima Assembleia Municipal, juntamente com a Moção apresentada pelos professores.-------------- 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, informou que a senhora Ana Sofia Silva
Franco e Carmo, não podia estar presente pelo que foi substituída pelo senhor Alexandre Manuel
da Silva Cristovão.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente colocou à discussão a Ata 3, pediu a palavra a senhora Ana Margarida
solicitando que fossem feitas algumas alterações à mesma, pelo que a Presidente da Mesa retirou a
mesma e será votada na próxima sessão.------------------------------------------------------------------------- Seguidamente colocou à discussão a Ata 4, pediu a palavra o senhor Hugo Duarte, solicitando
que fossem feitas algumas alterações relacionadas com o arranque da construção do parque da
Milhariça, pelo que a Presidente da Mesa retirou a mesma, sendo votada na próxima sessão. No
seguimento das alterações solicitadas a Presidente da Mesa informou que no total recolheram 382
assinaturas válidas e que aquando a entrega na Assembleia Municipal de Azambuja do documento
o presidente da Camara respondeu que ainda não existia projeto, mas que em Agosto o mesmo
seria apresentado, o que não se veio a verificar. A Presidente da Mesa adiantou que iria estar
presente na próxima sessão da Assembleia Municipal e que iria questionar o Presidente da Camara
sobre o ponto de situação do assunto, acrescentou ainda que o grupo da CDU não irá deixar o
assunto cair no esquecimento.------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos: Acordo de
Execução de Delegação de Competências entre o Município de Azambuja e a Junta de Freguesia
de Aveiras de Cima; depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por maioria
com um voto contra do grupo PSD, que fez declaração de voto. O voto é contra atendendo que no
seu entender os valores que a Camara vai dar à freguesia são muito curtos para o trabalho a
desenvolver.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segundo ponto: Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências; depois de
discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por maioria com um voto contra do grupo
PSD, que fez declaração de voto. O voto é contra atendendo que no seu entender os valores que a
Camara vai dar à freguesia são muito curtos para o trabalho a desenvolver.-------------------------------- Terceiro ponto: 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.--------------------------------------------------------------------------------------7
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---- Eram vinte e duas horas e trinta e nove minutos quando a Presidente da Mesa deu por
encerrada a sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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