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utASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO CAETANO

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

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, 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 constitueÍn, corn a exceção

de César Nuno Evangelho Garcia.

A senhora Presidente da Assembleia tomou a palavra e abriu as inscrições para o

período antes da ordem do dia.

A reunião constou com a seguinte ordem de trabalhos.

Período antes da Ordem do Dia.

No período antes da ordem do dia, onde foram levados a discussão alguns assuntos

do interesse da freguesia, nomeadamente:

Ponto um - lnstala$o do membro João Manuel Nunes Fontes..

Ponto dois - Gravação das Sessões da Assembleia de Freguesia - para deliberaçâo. .

Ponto três - lnclusão de um ponto na ordem do dia - para deliberação

Relativamente ao ponto um do período antes da ordem do dia, a senhora Presidente

da Assembleia prccedeu à instalação do membro João Manuel Nunes Fontes,

portador do Cartão de Cidadáo número 13020639.

De seguida, a senhora Presidente desta Assembleia de Freguesia tomou a palavra e

questionou a mesa sobre a possibilidade das sessôes desta Assembleia de Freguesia

serem gravadas. Todos aprovaram por unanimidade.

No que concerne ao ponto três, a senhora Presidente da Assembleia voltou a
questionar a mesa sobre a inclusão de mais um ponto na ordem, relativo ao Protocolo

de Parceria e Colaboração com o Agrupamento Musical Ronda das Nove. Todos os

membros aprovaram por unanimidade a inclusão deste ponto na ordem de trabalhos. ..

Período da Ordem do Dia.

Ponto um - Relatório das Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia - para

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

Ponto dois - Documentos Previsionais para o ano de2A14. - para deliberaçãa. ...........

Ponto três - Protocolo de Parceria e Colaboração entre o Agrupamento Musical Ronda

das Nove e a Junta de Freguesia de São Caetano- para deliberação.



Ponto um - Relatório das Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia -
para conhecimento.

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

tomado conhecimento. ..........

Ponto dois Documentos Previsionais para o ano de 2014. para

deliberação...............

Aprovado por unanimidade.

Ponto três- Protocolo de Parceria e Colaboração entre o Agrupamento Musical

Ronda das Nove e a Junta de Freguesia de São Caetano - para deliberação. .........

O vogal Joâo Manuel Nunes Fontes ausentou-se da reunião, por pertencer ao

Agrupamento Musical Ronda das Nove.

A senhora Presidente da Junta referiu que a Junta de Freguesia ao assinar este

Protocolo, com a duração de dois anos, apenas compromete-se a apoiar com recursos

humanos. Mais referiu que é de interesse para a Freguesia de São Caetano promover

a música tradicional local e apoiar o desenvolvimento e a realização de atividades de

natureza cultural e artística.

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


