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

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e catoze, pelas vinte horas e trinta

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

pÍesença de todos os elementos que a constituem, com a exceÉo de Porfírio Manuel

Pinheiro Gou|art. ............

A senhora Presidente da Assembleia solicitou à Secreiária da Assembleia a leitura da

ata da Reunião Ordinária de nove de dezembro de dois mil ê catorze, tendo sido

aprovada por maioria e com três abstenções.

A reunião constou com a seguinte ordêm 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 inscriçóes, a senhora Presidente da Assembleia deu a palavra à senhora

Sónia Serpa que quesiionou sobre a instalação de balneários, no projeto de obra,

junto ao polidesportivo de São Caetano

A senhora Presidente da Junta de Freguesia informou os presentes que esta obra é

para construção de um parque de estacionamento e está a ser realizada com pedidos

de calçada e árvores às Obras Públicas e aos Serviços Florestais, respetivamente.

Mais informou que devido à falta de recursos financeiros é impossível a Junta de

Freguesia constÍuir, neste momento, balneários neste local.

A senhora Sónia Serpa referiu que no ano passado, quando a Junta de Freguêsia

promoveu o torneio intitulado Terra do Galeão, fez imensa falta os balneários e sendo

que estes dariam um outro aspeto e outra utilidade a este campo de jogos.

Período da Ordem do Dia. .........

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

conhecimento.

2 - Regimento da Assembleia de Freguesia de São Caetano. - para deliberaçâo. ........

3 - Regulamento de lnventário e Cadastro Patrimonial. ' para deliberaçâo. ...................

4 - Primeira Revisão Orçamental. - para deliberação. ....................

5 - PrestaÉo de Contas 2013. - para deliberação.

6 - lnventário. - para deliberação. ......................




