
Ata nº 52/2011

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 11 de 

Outubro de 2011.----------------------------------------------------------------------------------------

--- Local da Reunião  - Sede da Junta Freguesia.---------------------------------------------------

---  A reunião  teve  início  às  vinte  uma horas  e  trinta  minutos  e  estiveram presentes,  os 

Senhores Presidente,  Justino Cláudio de Oliveira,  Secretário,  António Rodrigues Torrão e 

Tesoureiro, Carlos Manuel Canteiro de Brito.---------------------------------------------------------

--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O Executivo da Junta de Freguesia:----------------------------------------------------------------

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 27 de Setembro de 

2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---  2  –  Deliberou,  por  unanimidade,  concordar  com  a  proposta  da  Comissão  eleita  na 

Assembleia de Freguesia, com vista a assinalar a outorga da “ Carta de Aforamento” – Foral  

de Aveiras de Cima, em Janeiro de 1210, pelo Rei D. Sancho I, atribuindo o topónimo Rua 

D. Sancho I, ao arruamento que tem o seu início na Rua 25 de Abril e termino no Edifício 

Sede da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.-----------------------------------------------------

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 100,00€ à Casa 

do Povo Aveiras de Cima, para despesas de energia eléctrica, gás e limpezas , resultantes da 

cedência  das  suas  instalações  ao  “Atelier  de  Madalena  Toscany”  para  organização  do 

Evento de Solidariedade Social “ Trapos e Palavras em Movimento”.---------------------------- 

---  4  –  Deliberou,  por  unanimidade,  manter  pendente  o  requerimento/petição  de  Maria 

Camila Teixeira da Silva Simão,  para aquisição da Cova 2, Rua P, Talhão 13, onde se 

encontra  sepultada Sandra Isabel  da Silva Simão,  até  que seja  resolvido o problema do 

alargamento  do  Cemitério  ou  construção  de  gavetões,  processo  que  está  a  decorrer  na 

Câmara Municipal de Azambuja.-----------------------------------------------------------------------

 --- Encerramento .-------------------------------------------------------------------------------------

--- Eram vinte e quatro horas quando o  Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.-------

---  Para constar  se lavrou a presente ata,  que vai ser assinada pelo,  Senhores Presidente, 

Secretário e Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------------

 O Presidente ___________________________________

O Secretário____________________________________

O Tesoureiro____________________________________
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