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Ata número dezassete 
 

 

----- Aos treze dias de setembro 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, Cindy 

Bento Narciso e Elsa Maria Ferreira Coelho e os senhores Manuel Ferreira Coelho, Edgar Filipe 

Mata Monteiro e Ivo José Pintor Vieira, 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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, lamentando o facto de Aveiras se encontrar com muitas ervas e sobre o mau 

cheiro que se sente nos sumidouros causado pelo facto de existirem esgotos ligados à rede de 

águas pluviais. Sobre esta intervenção o Presidente da Junta respondeu que esgotos ligados 

ilegalmente são da responsabilidade da Camara Municipal, em relação ao corte de ervas referiu 

que nesse momento o pessoal é muito reduzido e que a máquina de corte vegetação passa mais 

tempo na oficina do que a trabalhar atendendo que é um equipamento muito antigo e a necessitar 

de ser substituído.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Solicitou a palavra o senhor José Manuel Isidoro Pratas afim de colocar várias questões ao 

Presidente da Junta; Quantas obras fez neste mandato? Quanto gastou na construção deste novo 

edifício? Qual a comparticipação da Camara Municipal? Aquando a criação do Núcleo 

Sportiguista empenhou-se que o mesmo nascesse e agora que o mesmo fechou gostaria de saber o 

que fez para que o mesmo não fechasse? Quantas reuniões pediu a membros do Estado para 

resolver problemas na nossa freguesia? Gostaria de saber ainda se a Junta de Freguesia tem mais 

funcionários, pois encontrou o Pedro “calhau” a distribuir uma informação da Junta de Freguesia 

sobre a Casa do Povo e em seu entender não é uma pessoa com nível para distribuir documentos 
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da freguesia, frisando ainda que em seu entender o Presidente da Junta não deveria ter feito a 

referida informação atendendo que a mesma lhe pode trazer consequências.---------------------------- 

---- Sobre esta intervenção o Presidente da Junta respondeu ao solicitado.------------------------------     

---- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da mesa colocou a discussão a ata quinze, que 

depois de discutida e votada foi aprovada por unanimidade. Seguidamente colocou a discussão a 

ata dezasseis, solicitou a palavra o senhor José Manuel Pratas para questionar o ponto da situação 

das duas propostas que haviam sido aprovadas nessa mesma ata. A esta intervenção a senhora 

Presidente da Assembleia informou que as mesmas foram enviadas à Camara Municipal de 

Azambuja. Depois de discutida e votada foi aprovada por maioria com duas abstenções da senhora 

Cindy Bento Narciso e do senhor Ivo José Pintor Vieira, por não terem estado presentes 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. Solicitou a palavra o senhor José Manuel 

Isidoro Pratas, referindo que em seu entender o doutor que faz consultoria à Junta de Freguesia, 

não sabe o que está a fazer.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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