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---- Aos dois dias de setembro de dois mil e dezassete, pelas vinte horas, reuniu, em sessã o
ordiná ria, no edifı́cio da Casa do Povo do Porto Formoso, a Assembleia de Freguesia,
presidida pela sua presidente, Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira, com a presença dos
seguintes vogais: Joã o Carlos Teixeira Gonçalves, José Carlos Cabral Botelho, Ana Maria
Janeiro Aguiar Silva e Diogo Filipe Amaral Furtado, do Partido Socialista. ----------------------- Em representaçã o da Junta de Freguesia, tomou parte na sessã o o Presidente da Junta,
Emanuel Mendonça Furtado. ------------------------------------------------------------------------------- Deu-se inı́cio à sessã o, com o registo de presenças dos vogais da Assembleia de
Freguesia, tendo sido registada a falta do vogal Diogo Filipe Gonçalves Rodrigues, do
Partido Social Democrata. ----------------------------------------------------------------------------------- Relativa à ata da sessã o precedente, a Presidente da Mesa interrogou a Assembleia se
existia alguma retificaçã o a fazer. Nã o existindo modificaçõ es a fazer, a ata foi aprovada
por unanimidade dos presentes. --------------------------------------------------------------------------- No que concerne à correspondê ncia recebida, a Presidente da Mesa procedeu à
distribuiçã o do documento referente à informaçã o trimestral, remetida pelo Presidente
da Junta de Freguesia, tendo este abordado alguns dos aspetos mais pertinentes do citado
documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Posteriormente, a Presidente da Mesa reouve a palavra para questionar se existia
algum assunto de interesse autá rquico para apreciaçã o. --------------------------------------------- A Presidente da Mesa inquiriu o Presidente da Junta, sobre a situaçã o problemá tica da
qualidade da á gua, que originou, recentemente, a interdiçã o a banhos no porto de pescas.
---- Por sua vez, o Presidente da Junta, depois de lhe ter sido concedida a palavra,
transmitiu que, apó s terem sido efetuadas aná lises à á gua, foram detetadas, no porto de
pescas e na praia do Monte Verde, micro-organismos nocivos para a saú de pú blica, sendo
a situaçã o da praia do Monte Verde a mais grave, segundo a vice-presidente da Câ mara
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Municipal da Ribeira Grande, Tâ nia Fonseca. Em relaçã o ao porto de pescas, o problema
deriva de um coletor municipal de saneamento, que aflui para aquela zona, verificando-se
uma situaçã o idê ntica na Areia do Cabo. Mencionou, ainda, que já tinha reportado, por
diversas vezes, a situaçã o ao presidente da Câ mara Municipal, o qual informou,
recentemente, que será construı́da uma Estaçã o de Tratamento de Aguas Residuais
compacta, para a resoluçã o do problema em questã o. ------------------------------------------------ Nã o tendo existido mais questõ es antes da ordem do dia, deu-se inı́cio à ordem de
trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um – 2.ª revisão orçamental da receita e da despesa do ano 2017. ------------- A Presidente da Mesa atribuiu a palavra ao Presidente da Junta, para uma rá pida
explanaçã o dos documentos em apreciaçã o, tendo este referido que a revisã o orçamental
em causa resultou do protocolo celebrado com a Secretaria Regional dos Transportes e
Obras Pú blicas, destinado à requalificaçã o do espaço pú blico, tendo-se colocado ao dispor
para o caso de existir alguma dú vida. --------------------------------------------------------------------- Nã o havendo questõ es, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa retomou a palavra para, nos termos do artigo vigé simo sexto do
Regimento, propor a aprovaçã o em minuta, para efeitos imediatos, do ponto da ordem de
trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nã o havendo dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa retomou a palavra para agradecer a colaboraçã o de todos,
enaltecendo o trabalho desenvolvido pelos vogais, tendo salientado que tentou sempre
dar o seu melhor contributo, cumprindo a lei e respeitando a opiniã o de todos. --------------- Por seu turno, o Presidente da Junta manifestou a seu apreço aos presentes, elogiando
o trabalho de todos. Manifestou o seu desgosto com as renú ncias de mandato de quase
todos os elementos da lista do Partido Social Democrata, destacando que, quem perdeu
foi a freguesia e as pessoas que votaram naqueles, tendo visto o seu voto defraudado. ----
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---- E nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessã o, pela Presidente da
Mesa, da qual foi exarada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos
termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia

A 1ª Secretá ria da Assembleia de Freguesia

(Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira)

(Ana Maria Janeiro Aguiar Silva)
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