
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO CAETANO

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

Aos três dias do mês de setembro de dois míl e treze, pelas vinte e uma horas

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, com a exceção de José Augusto

Dutra.

A senhora Presidente da Assembleia tomou a palavra e questionou a mesa sobre a

inclusão de mais um ponto na ordem do dia, relativo à Terceira Revisão Orçamental.

Todos os membros aprovaram, por unanimidade, a inclusão deste ponto na ordem de

trabalhos.

A senhora Presidente da Assembleia solicitando à Secretária da Assembleia a leitura

da ata da Reunião Ordinária de vinte e sete de junho de dois mil e treze, tendo sido

aprovada por maioria e com uma abstenção. ...

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 intervenção referindo que o facto da informação

relativa à junta de freguesia não apoiar o Grupo Folclórico na dinamização da festa de

São Pedro, não foi ele que a passou para a população da freguesia. Mais mencionou

que a Presidente da Junta de Freguesia deveria ter falado com a Presidente da Casa

do Povo, aÍim de saber sobre a disponibilidade de ajuda às várias atividades da junta e

que em situações futuras seria melhar o fazer, de forma a evitar comentários na

freguesia. O senhor Arlindo Rodrigues prosseguiu a sua intervenção mencionando que

sendo esta a última reuníão deste mandato, gostaria de tazer um balanço deste

últimos quatro anos. O senhor Arlindo Rodrigues disse que já pertence à muito tempo

às Assembleias desta Freguesia e que este foi o mandato mais fraco, apesar da

campanha ter sido apresentada com muítos projetos e ideÍas e no final não chegaram

a lado nenhum. Mais referiu que já sabia que o projeto da piscina e do porto de São

Caetano nunca seria realizado e que estava na campanha so para quem queria ver.

Deveriam ter apresentado mais trabalho, tendo sido uma lista de interesses

pessoais...



A senhora Presidente da Assembleia de Freguesia interrompeu o senhor A

mencionando que esse assunto não é de interesse de discussão para esta

assembleia.

O senhor Arlindo referiu que a mudança de presidente de junta a meio do mandato já

estava planeado e que o fato da senhora Helena Silva pertencer a esta Assembleia e

o seu esposo trabalhar para esta Junta de Freguesia não é eticamente correto.

ReÍatívamente a obras realizadas, não aparece nada feito e as obras na canada dos

coxos não foiterminada, pois tudo foi feito aos "saltos". ..............

De seguida, a senhora Presidente deu a palavra ao senhor José Cardoso, o qual

questionou sobre a existência do projeto do Largo das Fontes e se os membros da

Junta de Freguesia tinham verificado o estado da ponte no caminho da cercas.

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

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

relação aos jogos mantinha a sua posição, porque já teve a oportunidade de conversar

com a senhora Presidente da Casa de Povo e a mesma afirmou que não teria

recursos humanos para disponibilizar para as outras atividades da Junta.

Relativamente à mudança a meio do mandato, a senhora presidente da Junta de

Freguesia referiu que se o senhor Femando Evangelho soubesse que teria que

desistir da Junta de Freguesia, a mesma nunca teria aceite ficar em segundo lugar

nesta lista. No que concerne às obras efetuadas por esta Junta, a senhora Presidente

referiu que gostaria que a bancada do Partido Socialista pegasse no manifesto de à

quatro anos ê verificasse quantas promessas ficaram por cumprir. Em relação ao

projeto da piscina e no Porto de São caetano, a senhora presidente tinha noção que

este era muito grande, que não seria possível de efetuar em quatros anos, uma vez

que é necessário pedir vários pareceres, dos quais só o das Obras Públicas demorou

dois anos a chegar.

Em reÍação ao Projeto do Parque da Fontes, a senhora Presidente da Junta de

Freguesia mencionou que em reuniões anteriores já tinha sido apresentado a

candidatura deste projeto à ADELIAÇOR e que nenhum membro da bancada do

Partido Socialista o solicitou para análise. Relativamente à ponte no caminho das

cercas, o senhor João MeÍo afÍrmou que a Junta de Freguesia não dispõe de

orçamento para esta reparação, todavia já apresentou esta situação à Secretaria do

Ambiente, tendo também realizado uma visita com o diretor regional do ambiente, o

senhor HemâniJorge.



Período da Ordem do Dia.

1 - Relatório das Atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia para

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

2 -Terceira RevÍsão Orçamental - para deliberaçáo

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

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

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

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

O senhor Arlindo questionou sobre o que seria o primeiro pedido de pagamento de

Requalificaçâo do Largo das Fontes. A senhora presidente da Junta disse que este

pedido foi dirigido à ADERLIAÇOR.

2 - Terceira Revisão Orçamental - para deliberação. .............

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 |ei......


