
 
 
 

------------------------------------------------------------ Ata número quatro -------------------------------------------------- 
 

Ao sexto dia do mês de março de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, reuniu-se 
extraordinariamente no edifício da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, sob a presidência do senhor 
Carlos António Pereira Piriquito, estando presente a Secretária senhora Sandra Manuela Martins Crespo 
Amendoeira e o Tesoureiro, senhor Carlos Alberto Ferreira Simões, com a seguinte ordem de trabalhos: --
---------------------- 
1 – Alteração de Toponímia de uma Travessa em Aveiras de Baixo. ---------------------------------------------------- 
2 – Pedido de Trasladação de Ossadas. ----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 3 – Diversos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo presença de público durante o período estipulado, deu-se início à ordem de trabalhos. ------- 
- Ponto um – Alteração de Toponímia de uma Travessa em Aveiras de Baixo -------------------------------------
- 
A Freguesia de Aveiras de Baixo vai ter de levar a Assembleia de Freguesia e a Sessão de Câmara a 
proposta de alteração de Toponímia a Travessa da Liberdade para Travessa Rosária Nunes de Almeida 
Romualdo. – 
- Ponto dois – Pedido de Trasladação de Ossadas -------------------------------------------------------------------------- 
O senhor José Raimundo Pereira Coelho residente na Rua Vale do Gacho, número doze, em Aveiras de 
Baixo, pede autorização para fazer a trasladação das ossadas de sua mãe, Laura da Conceição Pereira, 
falecida a dois de março de dois mil e onze, sepultada no talhão três, cova cinquenta e um, para a 
sepultura de seu pai, Jorge Coelho, falecido a dezassete de dezembro de dois mil e doze, sepultado no 
talão três, cova cinquenta e quatro. O Executivo autorizou a trasladação. -------------------------------------------
---------------------- 
- Ponto três – Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo vai propor em sessão de Câmara a entrega da parte de Vale da 
Pedra pertencente a Freguesia de Aveiras de Baixo à Freguesia de Vale da Pedra. --------------------------------- 
No dia sete de março, o Presidente Carlos Piriquito vai a uma Reunião de Câmara com o Vereador Silvino 
Lúcio, para assinar os acordos dos Parques Infantis da Freguesia. Numa primeira fase e a partir do mês de 
maio é que se irá começar a receber os valores respeitantes aos parques infantis, com efeitos retroativos.  
A Junta irá proceder à substituição das fechaduras que estão danificadas nos parques infantis. --------------- 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas vinte horas e quinze minutos, e da qual 
para se constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Executivo 
desta Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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