REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 5/2018
Quadriénio 2017-2021
----Aos vinte e nove dias de setembro de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas,
reuniu, em sessão ordinária, no edifício da Casa do Povo do Porto Formoso, a Assembleia
de Freguesia, presidida pela sua presidente, Patrícia da Graça Medeiros Teixeira, com a
presença dos seguintes vogais: José Carlos Cabral Botelho, João Manuel Teixeira Viana
Ana Maria Janeiro Aguiar Silva e Clarisse Moniz Janeiro, do Partido Socialista, e Tiago
Ponciano Medeiros, do Partido Social Democrata. ----------------------------------------------------Em representação do Presidente da Junta de Freguesia, tomou parte na sessão o
Tesoureiro da Junta, Arnaldo Medeiros Aguiar. --------------------------------------------------------Deu-se início à sessão, com o registo de presenças dos vogais da Assembleia de
Freguesia, tendo sido registadas as faltas dos vogais Ana Sofia da Silva Amaral, do
Partido Socialista, e Carolina Rebelo Gonçalves Cabral e Rafaela de Fátima Rebelo Vieira,
do Partido Social Democrata. -------------------------------------------------------------------------------No que respeita à ata da sessão anterior, a Presidente da Mesa averiguou a
Assembleia se existia alguma modificação a fazer. Não havendo, foi colocada a votação,
tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------------------Posteriormente, a Presidente da Mesa usou da palavra para questionar se existia
algum assunto de interesse autárquico para análise. --------------------------------------------------O vogal José Botelho solicitou o uso da palavra para manifestar o seu desagrado com
as obras que estão a decorrer na Estrada Regional, tendo salientado que as mesmas não
contemplam o alargamento da via, apenas as valetas. Solicitou, ainda, esclarecimentos
sobre a data prevista para a pavimentação da Rua Casas da Ponte. -------------------------------Por sua vez, o Tesoureiro da Junta frisou que não estava bem informado sobre as
questões colocadas, tendo sugerido que o Presidente da Junta, em próxima sessão de
Assembleia de Freguesia, procedesse ao esclarecimento das dúvidas manifestadas. -------
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----Não existindo mais questões, deu-se início à ordem do dia. ------------------------------------Ponto Um – 2.ª Revisão Orçamental da Receita e da Despesa de 2018. -----------------Ponto Dois – 1.ª Revisão e alteração do Plano Plurianual de Investimentos do
ano 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa propôs a apreciação e votação dos pontos um e dois, em
simultâneo, uma vez que estavam interligados, tendo a proposta sido aprovada por
unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa facultou o uso da palavra ao Tesoureiro da Junta, o qual
informou que as revisões em análise resultaram da elaboração de uma candidatura à
Direção Regional da Organização e Administração Pública, com vista à aquisição de
equipamento informático, tendo sido aprovada a verba correspondente a oitocentos e
cinquenta euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo questões, a Presidente da Mesa submeteu os documentos a votação,
tendo sido aprovados por unanimidade dos presentes. ----------------------------------------------A Presidente da Mesa retomou a palavra para, nos termos do artigo vigésimo sexto do
Regimento, propor a aprovação em minuta, para efeitos imediatos, de todos os pontos da
ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Não existindo dúvidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votação, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão, 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 Secretária da Assembleia de Freguesia

(Patrícia da Graça Medeiros Teixeira)

(Ana Maria Janeiro Aguiar Silva)
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