Assembleia de Freguesia de Roge
Município de Vale de Cambra
ATA N.º 3/2014

Dia:Vinte e cinco de setembro de dois mil e catorze;
Hora:Vinte horas e trinta minutos;
Local:Sala da Assembleia de Freguesia no Edifício da sede da Junta de Freguesia;
O Presidente:Manuel Tavares de Almeida, (CDS/PP);
1º Secretário: Álvaro Nelson de Almeida Costa, (CDS/PP);
2º Secretário: João Bruno da Silva Costa, (CDS/PP);
- Pedro Manuel de Bastos Tavares, (CDS/PP);
- António Jorge Coelho Soares, (CDS/PP);
-Manuel Soares de Almeida, (PSD/PPD);
-Joaquim da Silva La-Salette, (PSD/PPD);
Registou-se a ausência do Senhor:
-Carlos Manuel de Almeida Gonçalves, (PSD/PPD);
-Florbela Maria Tavares Campos, (PSD/PPD);
A Representar a Junta de Freguesia estiveram presentes: António Luís Martins da Costa, presidente da Junta de
Freguesia, Maria de Fátima Teixeira da Silva - secretário e Elsa da Conceição Barbosa Tesoureiro.
Pelo presidente da Assembleia foi dado início à sessão, o Sr. Presidente da Assembleia informou que foi entregue à
mesa uma justificação de ausência da Sra. Florbela Maria Tavares Campos, (PSD/PPD); Uma vez que não foi
apresentado qualquer tipo de pedido de substituição o Sr.. Presidente da Assembleia prosseguiu a sessão
passando ao primeiro ponto.
Período antes da Ordem do dia:
Aprovação da ata da reunião anterior, que depois de lida foi aprovada por unanimidade.
Período da Ordem do dia:
Informação escrita sobre a situação financeira desta autarquia: No uso da palavra o Sr. Presidente da Junta de
Freguesia informou que neste momento temos aproximadamente vinte mil euros pagos de dívida dos quais nove
mil cento e trinta euros e trinta e dois cêntimos pertencem ao Plano de Pagamento de Dívidas, três mil cento e
noventa e nove euros e sessenta e três cêntimos à caução devolvida à empresa Carlos Pinho, Lda. e sete mil
quatrocentos e sessenta e um euros e sessenta e quatro cêntimos referentes ao empréstimo o Sr. presidente da
Junta de Freguesia reforçou a ideia de que continuamos a fazer um esforço diário para manter os saldos positivos,
tentando que o Município nos auxilie na maior parte dos trabalhos uma vez que é de todo impossível pagar dívida
e fazer obras.
Informação das Atividades da Junta de Freguesia:No uso da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia
informou que estava resumido na informação entregue as atividades realizadas pela Freguesia desde a última
reunião reforça apenas que se tem feito um esforço adicional no cemitério paroquial, nomeadamente na reparação
do espelho de água, na limpeza da pedra dos muros e do piso, na aplicação de sete pontos de água, na aplicação
de lancil em frente ao cemitério para ajardinar, e na colocação de 25 contentores para círios.
Intervenção ao Público
Uma vez que não existe público presente e nada mais havendo a tratar, pelo senhor presidente da Assembleia de
Freguesia, foi declarada encerrada a sessão eram vinte e duas horas.
Para constar e para os devidos efeitos foi lavrada por mim, secretário da Assembleia, a presente ata, a qual após
a sua leitura e achada conforme, foi aprovada e vai ser assinada, pela mesa:

O Presidente:
O 1º Secretário:
O 2º Secretário:

