
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO CAETANO

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

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e trezê, pelas vinte horas e quarenta 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 presença de todos os elementos que a constituem, com a exce$o de Paula

Alexandra Resendes Freitas.

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 das atas: da Reunião Ordinária de

três de abril de dois mil e doze, tendo sido aprovada por unanimidade; da Reunião

Ordinária de vinte e cinco de setembro de dois mil e doze, tendo sido aprovada por

unanimidade; da Reunião Ordinária de onze de dezembro de dois mil e doze, tendo

sido aprovada por unanimidade; e da Reunião Extraordinária de vinte e um de

fevereiro de dois mil e treze, tendo sido aprovada por maioria e com duas abstenções..

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

ordem do dia.

Apos as inscrições, a senhora Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor

Arlindo Rodrigues que iniciou a sua intervenção relembrando os membros da Junta de

Freguesia para a situação do enxurro na ponte nova que está a cair para o mar e da

falta de colocação de bagacina na Canada dos Coxos. O senhor Arlindo Rodrigues

prosseguiu a sua intervenção mencíonando que foi importante a candidatura para

requalificação da zona balnear do porto de São Caetano à ADELIAçOR (Associação

para o Desenvolvimento Local de llhas dos Açores), visto ser um local de visita pelos

turÍstas. No entanto, a candídatura para a criaçâo de um parque de merendas e lazer

na Tena do Pão será um gasto de dinheiro, uma vez que existe um parque na

freguesia que dista aproximadamente três quilómetros do lugar da Terra do Pão e que

no lugar deste projeto deveriam ter preparado uma candidatura para o arranjo da

ribeira e do camÍnho na rua da lgreja, poís este arranjo deveria ser prÍoritário para a

Junta de Freguesia...............

O senhor José Cardoso referiu que os membros da Junta de Freguesia deverìam ter

realizado mais trabalho, nomeadamente no arranjo de muros e na colocação de

asfaÍto de aÍguns caminhos, mencÍonando que "este trabaÍho taívez não foi realizado

por falta de verbas"



Após as intervenções acima referidas, a senhora presidente da Assembleia de

Freguesia passou a palavra à senhora Presidente da Junta de Freguesia que informou

os presentes que o presidente da empresa MLA (Manuel Lourenço e Azevedo) já tinha

sido alertado para a situação do enxurro na ponte nova, com a intenção dele tomar as

devidas precauções relativamente ao assunto. No que concerne às candidaturas à

ADELIAçOR, a senhora Presidente da Junta de Freguesia mencionou que cada Junta

de Freguesia só podia candidatar dois projetos, por tal os membros da Junta optaram

pela candidatura da requalificaçáo da zona balnear do porto de São Caetano e pela

construção de uma parque de merendas e lazer na Terra do Pão......

Período antes da Ordem do Dia.

1 - Relatório das Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia para

conhecimento. ..........

2 - Prestação de contas2Al2-parc deliberação

3 - Segunda Revisão Orçamental - para deliberação

4 - Constituição do Conselho Municipal da Juventude - designação de representante

- para deliberação

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. ............

2 - Prestação de contas 2A12- para deliberapo.

Aprovado por maioria e com duas abstenções.

3 - Segunda Revisão Orçamental - para deliberação. .............

A Senhora Presidente da Junta de Freguesia informou que é necessário uma segunda

revisão orçamental para inclusão dos dois projetos de candidatura à ADELIAçOR. ......

Aprovado por maioria e com uma abstençao. ..........

4 Constituição do Conselho Municipal da Juventude designaçáo de

representante - para deliberação.

O Partido Social Democrata propõe Rui Miguel Silveira Jorge para representante da

Freguesia de São Caetano no Conselho Municipal da Juventude. .........

Aprovado por unanimidade.

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


