REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
Ata nº 9/2019
Quadriénio 2017-2021
---Aos onze dias de julho de dois mil e dezanove, 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: Ana Sofia da Silva Amaral e Ana Maria Janeiro Aguiar Silva, do Partido
Socialista, e Carolina Rebelo Gonçalves Cabral e Tiago Ponciano Medeiros, do Partido
Social Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------------------Em representaçã o da Junta de Freguesia, tomou parte na sessã o o Presidente da Junta,
que se fez acompanhar do Tesoureiro da Junta, Arnaldo Medeiros Aguiar. ----------------------Deu-se inı́cio à sessã o, com o registo de presenças dos vogais da Assembleia de
Freguesia, tendo sido registadas as faltas dos vogais José Carlos Cabral Botelho, Joã o
Manuel Teixeira Viana e Clarisse Moniz Janeiro, do Partido Socialista, e Rafaela de Fá tima
Rebelo Vieira, do Partido Social Democrata. ------------------------------------------------------------No que respeita à ata nú mero sete, a Presidente da Mesa averiguou a Assembleia se
existia alguma modificaçã o a fazer. Nã o havendo, foi colocada a votaçã o, tendo sido
aprovada com um voto a favor, por parte do vogal Tiago Medeiros, do Partido Social
Democrata, e com quatro abstençõ es dos restantes vogais, os quais justificaram o seu voto
pelo facto de nã o terem estado presentes na sessã o. --------------------------------------------------A Presidente da Mesa submeteu a ata nú mero oito a votaçã o, tendo a mesma sido
aprovada por maioria, com duas abstençõ es por parte das vogais Ana Sofia da Silva Amaral
e Ana Maria Janeiro Aguiar Silva, do Partido Socialista. ----------------------------------------------No que concerne à correspondê ncia recebida, a Presidente da Mesa procedeu à
distribuiçã o da informaçã o trimestral, remetida pelo Presidente da Junta de Freguesia, o
qual fez uma breve explanaçã o da mesma. --------------------------------------------------------------Posteriormente, a Presidente da Mesa usou da palavra para questionar se existia algum
tema de interesse autá rquico para debate. ---------------------------------------------------------Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
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----A vogal Sofia Amaral solicitou o uso da palavra para manifestar o seu desagrado com
as obras que estã o a decorrer na Estrada Regional, tendo salientado que a via está a ser
asfaltada aos poucos, tendo questionado se existiam fases para a execuçã o da mesma.
Alertou, ainda, para o perigo da existê ncia de ratazanas na zona da Areia do Meio, local
frequentado pelas crianças do Programa de Atividades de Tempos Livres, tendo solicitado
informaçã o acerca da entidade responsá vel pelo assunto. Solicitou, ainda, esclarecimentos
sobre a resoluçã o da situaçã o polé mica do estacionamento na Canada das Gentes. Por fim,
inquiriu o Executivo da possibilidade de, no inı́cio do pró ximo ano letivo, proceder à
iluminaçã o do caminho de acesso, atravé s da escola, ao pavilhã o desportivo. -------------------A Presidente da Mesa retomou a palavra para solicitar informaçã o sobre o motivo de
nã o ter sido realizada a quarta ediçã o da Caldeirada do Porto Formoso. Questionou, ainda,
se existiam novidades provenientes da reuniã o do Executivo com o Diretor Regional das
Obras Pú blicas, referente à s obras da estrada regional. Por fim, inquiriu sobre eventuais
novos investimentos para a freguesia. -------------------------------------------------------------------Por sua vez, o Presidente da Junta informou que existia uma infestaçã o ratos, nã o só no
porto de pescas, mas em vá rias localidades. Informou que, a responsabilidade é da
Lotaçor, SA., sendo que, tudo o que é envolvente é da responsabilidade da Direçã o Regional
dos Assuntos do Mar e da Direçã o Regional das Pescas. Transmitiu que, foi feito o alerta
da situaçã o, tendo noticiado que o Governo Regional, atravé s da Secretaria Regional da
Agricultura e Florestas, está a estudar um novo produto para combater este tipo de
problema. Em relaçã o à s obras do Ramal, o Presidente da Junta comunicou que o Diretor
Regional referiu que o Governo Regional nã o tem, atualmente, capacidade financeira para
concluir a obra, ficando o restante para executar no futuro. No que concerne à situaçã o do
estacionamento da Canada das Gentes, informou que pediu autorizaçã o à Câ mara
Municipal para que o mesmo fosse efetuado do lado esquerdo, atravé s de ofı́cio. Quanto à
Cadeirada do Porto Formoso, frisou que nã o irá ser realizada uma vez que os apoios foram
parcos, pelo que a Junta de Freguesia nã o poderá suportar toda a despesa inerente ao
evento. No que respeita à iluminaçã o para o acesso ao Pavilhã o Desportivo, sugeriu a
colocaçã o de um foco. Por fim, em termos de novidades, noticiou que o Executivo pretende
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colocar uma está tua alusiva à apanha do chá , na Estrada Regional, junto à entrada para a
freguesia, considerando que aquela atividade foi muito significativa para a economia local,
tendo empregado muitas mulheres, bem como todos os outros que sã o do conhecimento
da assembleia.. ------------------------------------------------------------------------------------------------Nã o existindo mais questõ es, deu-se inı́cio à ordem do dia. ------------------------------------Ponto Um – Análise e discussão da proposta de Requalificação do Jardim do
Outeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa facultou o uso da palavra ao Presidente da Junta, o qual
apresentou o projeto, efetuado por té cnicos da Direçã o Regional das Obras Pú blicas. --------A vogal Sofia Amaral solicitou a palavra para frisar que o jardim sempre foi um local
seguro para as crianças brincarem, e que com aquele projeto, as crianças poderã o fugir
pelo murete, perdendo-se um sı́tio onde se podia deixar as crianças brincarem em
segurança. Por fim, alertou que aquele murete é uma desilusã o e que só com o devido
gradeamento é que o espaço seria seguro. --------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa e os restantes vogais manifestaram a sua concordâ ncia com a
opiniã o da vogal Sofia Amaral, tendo todos invocado a segurança do jardim. -------------------Apó s facultada a palavra, a vogal Carolina Cabral alertou para os bancos previstos no
projeto, os quais pareciam nã o ser confortá veis. Referiu que o projeto era muito bonito e
contemporâ neo, mas que deixava de ser prá tico. Por fim, sugeriu a existê ncia de mais
espaço verde, que fosse assegurada a acessibilidade reduzida e que existisse uma melhor
disposiçã o das luminá rias. ---------------------------------------------------------------------------------Neste â mbito, a apó s cedida a palavra, o Presidente da Junta transmitiu que iria fazer
as recomendaçõ es ao Diretor Regional, tendo concordado com as sugestõ es propostas,
realçando que a segurança era o mais importante. Referiu que gostava do conceito aberto
do projeto, mas que a questã o da segurança deve ser prevalecente. ------------------------------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, de todos os pontos da
ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Nã o existindo dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
3
Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
Correio eletrónico: p.assembleia@jf-portoformoso.pt

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
CONCELHO DE RIBEIRA GRANDE
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
PORTO FORMOSO
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessã o, pelo 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)
4

Rua Padre João Botelho do Couto, Nº 19 – 9625-429 PORTO FORMOSO
Correio eletrónico: p.assembleia@jf-portoformoso.pt

