------------------------------------------------------------ Ata número um -------------------------------------------------Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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 – Sessão esclarecimento ASAE sobre Espaços de Jogo e de Recreio------------------------------------------------2 – Resíduos doméstico de acampamento em Vale da Pedra ---------------------------------------------------------3 – Diversos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo presença de público durante o período estipulado, deu-se início à ordem de trabalhos. ------- Ponto um – Sessão esclarecimento ASAE sobre Espaços de Jogo e de Recreio ---------------------------------Recebemos uma informação por parte da Câmara Municipal de Azambuja que a ASAE estava a promover
sessões de esclarecimento sobre as regras aplicáveis aos parques infantis. O objetivo é clarificar o âmbito
de intervenção da ASAE e o enquadramento legal e aplicável e identificar oportunidades de colaboração.
A sessão é gratuita e destina-se a Técnicos dos Municípios Juntas de Freguesia e IPSS da Lezíria do Tejo,
entre eles responsáveis pelo licenciamento, serviços de fiscalização e responsáveis pelos jardins. A sessão
será marcada em janeiro, data ainda por definir, dependendo do numero de inscrições. ------------------------------ Ponto dois – Resíduos doméstico de acampamento em Vale da Pedra -------------------------------------------Recebemos um e-mail da Junta de Freguesia de Vale da Pedra, a informar-nos que que na Rua do Canto
do Muro, junto à antiga fábrica de lixivias, ENGILIM, em Vale da Pedra, existe uma propriedade onde está
instalado um bairro de etnia cigana. Começaram por montar duas barracas de madeira, mas que neste
momento existem mais, sendo algumas delas já em alvenaria. Por esse motivo e com o aumento de
moradores nesse local, que pertence à Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, existe uma produção
diária de resíduos domésticos, os quais vão sendo depositados dentro e junto dos contentores próximos.
Dado que o lixo depositado fora dos contentores, é muitas vezes espalhado por cães e gatos vadios,
pondo em risco a saúde publica. Deste modo, o Presidente de Junta de Vale da Pedra, pede para
averiguarmos a possibilidade de se colocar um novo contentor para depósito do lixo na dita zona, para
evitar impactos negativo e reclamações por parte dos habitantes locais. Foi enviado um e-mail ao Sr.
Vereador Silvino Lúcio a solicitar um contentor novo para colocar em Vale da Pedra. ---------------------------------------------------------- Ponto três – Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A empresa XETCOPI, enviou um e-mail no dia treze de dezembro de dois mil de dezoito, a informar que o
papel A4 iria sofrer um aumento. A partir de um de janeiro de dois mil e dezanove, o papel Xerox Business
de oitenta gramas, irá ter um aumento de dez cêntimos. ----------------------------------------------------------------O senhor Eusébio Florêncio, mandou um e-mail no dia onze de dezembro de dois mil e dezoito, a dar
informação sobre a apanha de pinhas. Comunicava que como era habitual, que oferecia dez euros pela
apanha de pinhas junto ao cemitério de Aveiras de Baixo. ---------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas dezanove horas e cinquenta 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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