Ata nº 16
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Ata número dezasseis

----- Aos vinte e seis dias de junho de dois mil e dezassete, 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 e Elsa
Maria Ferreira Coelho e os senhores Manuel Ferreira Coelho, Edgar Filipe Mata Monteiro e Rui
Manuel Frederico Simões em substituição do senhor Ivo José Pintor Vieira, tendo faltado a
senhora Cindy Bento Narciso, pelo grupo PS, a senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e
o senhor José Manuel Isidoro Pratas, 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 aos trabalhos e atendendo que a mesa não estava completa a senhora
Presidente convidou para a mesa o senhor Edgar Filipe Mata Monteiro.------------------------------------ A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, dando a palavra
ao público presente. Não se registaram intervenções. --------------------------------------------------------- A senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da Assembleia. Solicitou a palavra
o senhor Carlos Brito, questionando o facto de a Vila se encontrar com muitas ervas, referindo que
o protocolo celebrado para o uso do corta vegetação não abonou em nada a favor da nossa
freguesia, pois em seu entender o tempo que o mesmo está noutra freguesia faz com que não
façam o controle da vegetação atempadamente na nossa. ---------------------------------------------------- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da mesa informou que por lapso dos serviços
administrativos da junta, não se votará a ata da reunião anterior.-------------------------------------------- A senhora Presidente fez distribuir um voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Pratas
Botão, que se transcreve:
“ Voto de Pesar
Sónia Pratas Henriques Botas, Presidente da Assembleia de Freguesia de Aveiras de
Cima, propõe um Voto de Pesar pelo falecimento do Exmº Senhor Manuel Pratas Botão, com o
seguinte teor:
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Manuel Pratas Botão, natural da freguesia de Aveiras de Cima, exerceu o cargo de
Presidente da Junta de Aveiras de Cima no mandato de 1980 a 1983, período bem conturbado da
história nacional e local.
Período em que o trabalho era feito no terreno, sem verbas e o que se conquistava era com
base na luta e defesa dos interesses dos seus fregueses.
Exerceu ainda o cargo de Secretário no mandato de 1997 a dezembro 2001, período em
que se retirou por motivos de doença.
Manuel Pratas Botão foi um lutador pelos ideais de Abril na nossa freguesia enquanto
autarca, bem como na postura como cidadão.
A Assembleia de Freguesia manifesta o seu profundo pesar por este triste acontecimento e
expressa à família de Manuel Pratas Botão as mais sentidas condolência.”
---- Submetido a votação o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------ Solicitou a palavra o senhor José Manuel Pratas, informando que tinha duas propostas para
apresentar, que se transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------- “Nos termos da Lei 75/2013, artº 16º e correspondendo às alíneas w) e dd) sobre placas
toponímicas.
No âmbito da competência que a Lei nos confere e cumprindo com as funções que exercemos e
depois de todo que se tem escrito e que é do conhecimento da esmagadora maioria da população
da nossa Vila.
Vimos propor que seja alterado o nome da Rua do Progresso a qual tem início na Rua Francisco
Maria Almeida Grandella entre os números 111 e 113 e findo na Rua 25 de Abril entre os
números 10 e 12 para o nome de António Pratas Cardoso com a inscrição “dirigente associativo
e autarca”.
Que esta proposta depois de votada e aprovada seja entregue a todas as entidades para que seja
cumprida esta deliberação.”--------------------------------------------------------------------------------------- “Faz no próximo dia 06 de outubro, 25 anos que a Escola EB 2,3 entrou em funcionamento.
Durante este período nunca a mesma foi inaugurada nem lhe foi atribuído nome.
Uma das pessoas que mais se dedicou a esta decisão e sem o seu empenho a mesma não tinha
sido construída. Vimos propor que a referida Escola tenha o nome de Drª Dora Vilela.
Que este nome seja atribuído quando entrar em funcionamento as salas do pré-escolar em
construção na área escolar da escola EB 2,3.
Que esta proposta depois de votada e aprovada seja entregue a todas as entidades para que seja
cumprida esta deliberação.”--------------------------------------------------------------------------------------- Ambas as propostas submetidas a aprovação foram aprovadas por unanimidade.-----------------2
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---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – Informação do
Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. Solicitou a palavra o senhor Carlos Brito a
solicitar informação sobre o facto do cemitério ainda se encontrar sem portões. Tendo sido
esclarecido pelo Presidente da Junta.----------------------------------------------------------------------------- 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 trinta minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada a
sessão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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