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YATA DA QUINTA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE

sÃo c.tnrANo REALIZADA Aos vrNTa E NoyE Dras no nnns Da MAro
DO ANO DE DOIS MIL E DAZE.

---- Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, nesta freguesia,

na sala de reuniões do edificio sede da Junta de Freguesia de São Caetano, reuniu

ordinariamente o Executivo, sob a presidência da Senhora Presidente da Junta, Ana

Isabel Rodrigues da Costa, estando presentes os Senhores Vogais Dércio Paulo Goulart

Ferreira e João Humberto Gaspar de Melo, respetivamente Secretërio e Tesoureiro. -----

----- A Senhora Presidente declarou aberta a reunião, vma vez que verificou haver

"quórum" para o normal funcionamento do Executivo, eram vinte horas, sendo a

reunião secretariada por mim, Dércio Paulo Goulart Ferreira.

ORDEM DO DIA

1 . EXPEDIENTE DTVERSO

2 _ DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO LEGAL

3 _ ABtrRTURA DE ACESSO A TERRENOS AGRICOLAS

r - EXPEDIENTE DIVERSO:

1.1- Canada do Rato:

----- Presente o oficio ref. 070.14a s-sFP-2012-292, de L0.05.2012, a remeter

informação acerca da intervenção a efetuar naCanada do Rato. -----
----- O Executivo tomou coúecimento.

1.2 - 50 Anos da COFACO na Madalena - Agradecimento:

----- Presente o oÍicio ref. GAPl2Al2, de 15.05.2012, aagradecer o sucesso do evento

comemorativo dos 50 anos da presença da Cofaco na Madalena.

----- O Executivo tomou coúecimento. --------

1.3 - Pedido de Apoio denominado ooRequalificação do Parque de Merendas das

Fontes" - Audiência Prévia:

----- Presente o oficio da ADELIAÇOR ref. l8ll20l2, de 21.05.2012 a solicitar

documentos e esclarecimentos acerca das opções tomadas no projeto de Requalificação

do Parque de Merendas das Fontes.

----- O Executivo tomou coúecimento e

1.4 - Concurso ECO Freguesias 20122

deliberou proceder em conformidade.

Presente o email de Jose.CG.lV{achado@.azotes.gqv.pt, de 23.05.2012, a

disponibilizar os relatórios da l.u visita às Juntas de Freguesia. --------



----- O Executivo tomou coúecimento. --------

2 - DESTGNAÇÃO DE SUBSTTTUTO LEGAL:

---- Sob proposta da Sra. Presidente, o executivo deliberou, por unanimidade, que o

vogal da Junta de Freguesia, Sr. Dércio Paulo Goulart Ferreira, com as funções de

Secretário, seria o substituto legal da Presidente, exercendo as competências daquela

nas suas faltas e impedimentos. -------

3 _ ABERTURA DE ACESSO A TERRENOS AGÚCOLAS

----- Presente o ofïcio ref. SAI-SAPl2}lzll}g de 27.04.2A12 a requerer elementos para

emissão de título de utilização dos recursos hídricos.

----- O Executivo tomou coúecimento e deliberou proceder em conformidade. -----:--
---- Nada mais havenda a trataq o Executivo deliberou? por unanimidade, aprovar a

presente ata, nos termos e para os efeitos consignados no número dois do artigo noventa

e dois da Lei no 169199, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei no 5-N2002, de

l1 de Janeiro, que depois de lida emvoz alta, vai ser assinada pela Senhora Presidente e

por todos os membros do Executivo presentes à reunião

)ehco SntV Güü.taaí fur"ç-,r.a
com funções

que a elaborei e escrevi.

----- De seguida foi encerrada a reunião eram vinte horas e trinta minutos.
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