-----------------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.PEDRO DA CADEIRA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º24-------------------------------------------------Ao décimo quinto dia do mês de Julho do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniam-se na sala de sessões da Junta de Freguesia, em
Sessão Ordinária, os membros da Assembleia de Freguesia de S. Pedro da Cadeira,
com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. -----------------------------------Ponto dois – Exposição do Presidente das atividades e situação financeira. --------------Ponto três – Revisão do Orçamento e GOP 2015. ------------------------------------------------Estiveram presentes na sessão os seguintes membros: Luís Lopes, presidente da
Assembleia; Dulce Batista, primeiro secretário; Bruna Alves, segundo secretário e
ainda João Caiado, Nuno Henriques, Vitor Gageiro, Helena Carlos e Paulo Pedro. -----Estiveram também presentes os membros do executivo: Carlos Gomes, presidente da
Junta de Freguesia; Ilídio Brasil, secretário e António Alves, tesoureiro. -------------------Esteve ausente Ana Pistachini. ------------------------------------------------------------------------No período antes da Ordem do dia, o Presidente comunicou o falecimento do nosso
colaborador José António Roquito vítima de doença grave. Em articulação com o
executivo da Junta de Freguesia decidiram propor á Assembleia de Freguesia um voto
de pesar à família deste funcionário da Junta de Freguesia e que se transcreve: -------“Faleceu no passado dia 13 de Julho, aos 50 anos, José António Roquito, funcionário
da Junta de Freguesia de S. Pedro da Cadeira há mais de 15 anos.
Nasceu na Assenta em 31 de Julho de 1964, cresceu e viveu nesta freguesia onde
sempre manteve uma estreita relação com as pessoas que o rodeavam, revelando-se
frontal, autêntico e disponível.
Prestou serviço na Junta de Freguesia, desempenhando ao longo dos anos
empenhadamente as funções de manobrador de máquinas, destacando-se pelo seu
profundo conhecimento e pelo gosto que tinha pelo seu trabalho.
A morte prematura de José António Roquito constitui uma perda notável para a
freguesia.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia de Freguesia aprovou o texto do voto de pesar por unanimidade
manifestando, deste modo, o seu profundo pesar por este triste acontecimento.
Deu-se início à sessão com o ponto um da ordem de trabalhos, tendo sido lida a ata
da reunião anterior e posteriormente aprovada por unanimidade. -----------------------------

No ponto dois, relativamente à exposição das atividades, Bruna Alves solicitou
esclarecimentos acerca da reunião realizada com CPCJ – Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens - tendo sido informada se tratar do caso de acompanhamento de
um menor ao encargo de seus avós maternos em Portela de Belmonte e para o qual a
Junta de freguesia disponibilizou gratuitamente transporte escolar. Luís Lopes,
presidente da mesa, sugeriu que nas informações futuras do Presidente da Junta de
Freguesia sejam adicionados os assuntos tratados nas respetivas reuniões. Foram
solicitados ainda esclarecimentos quanto ao apoio atribuído ao Torneio Fotomania
Oeste realizado em parceria com as associações desportivas e o Município de Torres
Vedras. Foi referido pelo Presidente da Junta que o mesmo consistiu na
disponibilização de uma das carrinhas de 9 lugares para assegurar a deslocação dos
atletas durante a competição. --------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta elogiou a boa vontade e o empenho demonstrados pelo Sr.
Carlos Manuel Vieira Batista por ter pintado, de forma voluntária, as placas de
toponímia na localidade de Assenta.-----------------------------------------------------------------No ponto três, o Presidente da Junta expôs as razões que conduziram á revisão do
orçamento e GOP 2015. Submetida a votação, a proposta foi aprovada por maioria,
com sete votos a favor e uma abstenção. -----------------------------------------------------------Concluída a ordem de trabalhos, não havendo mais nada a tratar, deu-se por
encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e quinze minutos da qual se lavrou a
seguinte ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa da
Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente de Assembleia:
_______________________________________________________
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