
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO CAETANO

Ata de Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia de São Caetano.

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e doze, pelas vinte horas e

trinta e cinco minutos, sob presidência de Helena Maria de Melo Garcia Silva, reuniu-

se em sessão ordinária esta Assembleia de Freguesia, na sede da Junta de

Freguesia, com a prêsença de todos os elementos que a constituem.

A reunião constou com a seguinte ordem de trabalhos. ... ...

Período antes da Ordem do Dia.

A senhora Presidente da Assembleia deu início ao período antes da Ordem do Dia,

solicitando ao Secretário da Assembleia a leitura da ata da Reunião Ordinária de vinte

e seis de junho de dois mil e doze, tendo sido aprovada por maioria e com uma

abstenção.

A senhora Presidente da Assembleia deu início às inscrições para o período antes da

ordem do dia.

Após as inscrições, a senhora Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor

Arlindo Rodrigues que iniciou a sua intervenção louvando o trabalho de limpeza do

entulho que se encontrava na zona balnear do Porto de São Caetano. O senhor

Arlindo Rodrigues mencionou que cada vez que se procede à limpeza desta zona

balnear, mais se convence de que esta zona será um lugar ideal para construção de

um espaço de lazer, com muita qualidade para a Freguesia de São Caetano. Contudo,

o senhor Arlindo Rodrigues, chamou à atenção os membros da Junta de Freguesia

para o estado de degradação dos degraus da escada do porto de São Caetano e

frisou que este alerta já tinha sido feito em situação informal a estes membros.

Relativamente ao alargamento da curva na Canada dos Coxos, o senhor Arlindo

Rodrigues, questionou a Junta de Freguesia acerca da "curya passar por dentro do

poste da luz, uma vez que tem muito espaço que deveria ter sido alargado para cima e

não para baixo", pois desta forma a curva não apresenta condições, visto que o poste

de luz não será mudado pela EDA.

Apos a intervençáo do senhor Arlindo Rodrigues, a senhora Presidente da Assembleia

passou apalavra à senhora Presidente da Junta de Freguesia, que, também, realçou

o facto da zona balnear do porto de São Caetano ser um espaço de muita qualidade

para a Freguesia e que a escada do porto já estava arranjada. Relativamente à

questão levantada sobre o alargamento da curva na Canada dos Coxos, a senhora

Presidente da Junta de Freguesia informou que os trabalhadores da Junta de



Freguesia construíram o muro em pedra, pelo alinhamento realizado pelo Técnico da

Câmara Municipal da Madalena, o senhor José António Costa.

Posto isto, o senhor Arlindo Rodrigues afirmou que a Secretaria do Ambiente deveria

ter consciência do trabalho realizado entre a zona da Grota na Terra do Pão e a Ponte

Nova, uma vez que se trata de um perigo ambiental. Mais afirmou, que os

trabalhadores da Junta de Freguesia deveriam ter realizado um melhor trabalho no

alargamento da curva da Canada dos Coxos. A senhora Presidente da Assembleia

interrompeu o senhor Arlindo Rodrigues referindo que este assunto não estaria

direcionado com a apresentação do período antes da ordem do dia.

Período da Ordem do Dia

1 - Relatório das Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia para

conhecimento;

I - Relatório das Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia - para

conhecimento; ..........

Foi apresentado o relatório de atividades aos membros da Assembleia, não tendo sido

apresentadas dúvidas ou questões sobre o documento. A senhora Presidente da Junta

de Freguesia informou que a elaboração da memória descritiva sobre o muro de

sustentação na zona balnear da Prainha do Galeão deveu-se a uma resposta de um

pedido efetuado pelo serviço do ambiente devido ao formato do muro. No entanto, já

foi concedida a licençapara construção do muro de sustentação

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual e para constar

se lavrou a presente ata que, depois de lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada

nos termos da lei.


