Assembleia de Freguesia de Roge
Município de Vale de Cambra
ATA EXTRAORDINÁRIA N.º 2/2014
Dia:Dez dias de outubro 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 pelo Sr. Presidente da Assembleia passando ao primeiro
ponto.
1. Aprovação da minuta Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Vale de Cambra e a Junta de
Freguesia no âmbito dos transportes escolares;
2. Atribuição de novos topónimos;
No primeiro ponto, foi presente para ratificação a deliberação da Junta de Freguesia de 01 de outubro de 2014
onde aprova a Minuta do Acordo de Competências no âmbito dos transportes escolares a celebrar entre o
Município de Vale de Cambra e a Junta de Freguesia com o valor de 70€ diários, o Sr. Presidente da Assembleia
questionou os presentes se haveria dúvidas, ninguém pretendeu esclarecer nada passando-se de imediato à
votação deste ponto que foi aprovado por unanimidade.
No segundo ponto, o Sr. Presidente da Junta tomou a palavra para propor a atribuição de novos topónimos.
Trebilhadouro-Mapa 1
Fuste - Mapa 2
Travessa Antiga da Aldeia (Mapa 1)
Rua do Monte (Mapa 1)
Escadinhas da Aldeia (Mapa 1)
Travessa Samuel Marques (Mapa 1)
Largo da Paragem (Mapa 1)
Largo do Miradouro (Mapa 1)
Rua da Penedia (Mapa 2)
Informou que a atribuição destes topónimos resulta de opiniões de cidadãos dos lugares de Trebilhadouro e Fuste,
acrescentou que o topónimo - travessa Samuel Marques foi pensado porque este senhor que infelizmente já
faleceu dedicou toda a sua vida ao lugar de Trebilhadouro, mais informou, que falou pessoalmente com a família e
esta concorda com a atribuição do topónimo Travessa Samuel Marques.
Colocada a votação a atribuição de novos topónimos foi aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, pelo senhor presidente da Assembleia de Freguesia, foi declarada encerrada a sessão
eram vinte e uma 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:

