
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO CAETANO

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

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, pelas vinte horas e quinze

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

presença 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 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 intervençáo com uma chamada de atenção à

senhora Presidente da Assembleia por o ter interrompido aquando do pedido de

esclarecimento sobre o Alinhamento da curva da Canada dos Coxos, pois qualquer

assunto relacionado com a Junta de Freguesia é do interesse de todos os membros da

Junta e o salário que os seus trabalhadores recebem é relativo aos "nossos"

descontos.

O senhor Arlindo Rodrigues, mais referiu que é importante a colocação de bagacina no

pavimento, num troço do alargamento, da canada dos Coxos

Relativamente ao muro, em pedra, de proteção junto à zona costeira do porto de São

Caetano, o senhor Arlindo Rodrigues questionou se este é para permanecer da forma

como está construído ou é para melhorar, visto não apresentar condições de

seguranç4. Mais referiu, que este muro deveria ter sido construído em "pedra lagido",

tal como o muro construído na zona balnear da Terra do Páo.

Por fim, o senhor Arlindo Rodrigues interrogou sobre a responsabilidade do contador

de água colocado junto à nova ponte

Após a intervenção do senhor Arlindo Rodrigues, a senhora Presidente da Assembleia

passou a palavra à senhora Presidente da Junta de Freguesia, que, afirmou que o

muro da Canada dos Coxos já tai alinhado e a aquisição de bagacina para

requalificação do pavimento, desta canada, será efetuada assim que financeiramente

possível.

Em Relação ao muro de proteção junto à zona costeira do porto de São Caetano, a

senhora Presidente da Junta de Freguesia mencionou que os membros, da Junta de

Freguesia, consideraram, por bem, a utilização de "pedra bruta" devido ao contexto da

zona, uma vez que a utilização de "pedra mais pequena" ficaria deseontextualizada.



Situação diferente da zona balnear da Terra do Pão, visto que neste lugar foi

construído um edifício com muros neste alinhamento. O muro no porto de São

Caetano é para ter continuação, e já foi solicitada autorização, aos serviços de

ambiente da ilha, para alteragão da altura do muro de proteção. ...........'.

No que concerne ao contador de água colocado junto à nova ponte, a senhora

Presidente da Junta de Freguesia mencionou que este é da responsabilidade da

Câmara Municípal da Madalena e destina-se a abastecimento de água para o gado

dos lavradores de Freguesia de São Caetano.

Período da Ordem do Dia.

1 - Relatorio das Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia para

conhecimento; ...

2 - Documentos Previsionais para o ano de 2013: Orçamento, Plano Plurianual de

Atividades e Plano Plurianual de lnvestimentos. - para deliberação

1 - 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. ............

2 - Documentos Previsionais para o ano de 2013: Orçamento, Plano Plurianual

de Atividades e Plano Plurianual de lnvestimentos. - para deliberação. .....

Não foram apresentadas questões sobre os documentos. Posto isto, os documentos

foram levados a votação sendo aprovados por maioria e com uma abstenção.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reuniáo, 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...


