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----Aos vinte e seis dias de outubro de dois mil e dezanove, pelas dezanove 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, Ana Maria Janeiro Aguiar Silva,
José Carlos Cabral Botelho e Joã o Carlos Teixeira Gonçalves, do Partido Socialista, e
Carolina Rebelo Gonçalves Cabral, 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 Clarisse Moniz Janeiro, do Partido
Socialista, e Rafaela de Fá tima Rebelo Vieira e Tiago Ponciano Medeiros, do Partido Social
Democrata. Foi justificada a nã o comparê ncia do vogal Joã o Manuel Teixeira Viana, do
Partido Socialista, o qual solicitou a sua substituiçã o temporá ria, nos termos do artigo
nono do Regimento da Assembleia de Freguesia, tendo sido substituı́do pelo vogal Joã o
Carlos Teixeira Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Mesa da Assembleia estava incompleta e, nos termos do disposto
no artigo dé cimo quarto do Regimento da Assembleia, a Presidente da Mesa designou o
vogal José Botelho para assumir as funçõ es de segundo Secretá rio da Mesa durante a
sessã o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------No que respeita à ata da sessã o anterior, a Presidente da Mesa averiguou a Assembleia
se existia alguma modificaçã o a fazer. Havendo algumas retificaçõ es, sugeridas pela vogal
Sofia Amaral, a ata foi colocada a votaçã o com as alteraçõ es introduzidas, tendo sido
aprovada por maioria, com duas abstençõ es dos vogais José Botelho e Joã o Gonçalves, do
Partido Socialista, os quais justificaram o seu voto pelo facto de nã o terem estado
presentes na sessã o. --------------------------------------------------------------------------------------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
----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. -------------------------------------------------------------A vogal Sofia Amaral solicitou o uso da palavra para questionar se a Junta de Freguesia
obteve alguma resposta da Câ mara Municipal da Ribeira Grande sobre o parque de
estacionamento da Canada das Gentes. ------------------------------------------------------------------Por sua vez, o Presidente da Junta informou que nã o tinha recebido qualquer
comunicaçã o sobre o assunto.------------------------------------------------------------------------------Apó s concedida a palavra, o vogal José Botelho pediu esclarecimentos sobre a execuçã o
da zona de lazer prevista para a á rea do campo de futebol de onze. -------------------------------Neste sentido, o Presidente da Junta interveio frisando que a Câ mara Municipal
continua a adiar a execuçã o daquele projeto. -----------------------------------------------------------A vogal Sofia Amaral retomou a palavra para inquirir se o Executivo tinha
conhecimento das obras que estavam a ser executadas nos balneá rios do Pavilhã o
Desportivo e envolvente. ------------------------------------------------------------------------------------Por sua vez, o Presidente da Junta comunicou que nã o teve qualquer conhecimento das
referidas obras. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta requereu a palavra para sugerir que fosse alterada a ordem do
dia, passando o ponto nú mero dois a ser o primeiro ponto a ser apreciado e votado. ---------A Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido aprovada por
unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------------------------Deu-se inı́cio à ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------Ponto Um – 2.ª Revisão Orçamental da Receita e da Despesa e do PPI de 2019.
----A Presidente da Mesa facultou o uso da palavra ao Presidente da Junta, para apresentar
os documentos em questã o, tendo este informado que, todos os anos, a Direçã o Regional
de Organizaçã o e Administraçã o Pú blica solicita à s Juntas de Freguesia que efetuem
melhorias internas. Deste modo, verificou-se um aumento da receita, no valor de mil e
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quinhentos euros, proveniente da referida Direçã o Regional, com vista à aquisiçã o de
software informá tico. ----------------------------------------------------------------------------------------Nã o existindo dú vidas, a Presidente da Mesa colocou a proposta a votaçã o, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------Ponto Dois – Análise e discussão da nova proposta de Requalificação do Jardim
do Outeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa concedeu a palavra ao Presidente da Junta, o qual apresentou a
reformulaçã o do projeto, efetuado pela Direçã o Regional das Obras Pú blicas, tendo
informado que nã o existiu grandes diferenças em relaçã o ao projeto inicial. -------------------Todos os vogais presentes manifestaram o seu desagrado com a alteraçã o, a qual nem
correspondia ao solicitado, e nã o apresentava condiçõ es dignas para a freguesia. -------------O Presidente da Junta mencionou que iria alterar o projeto, em reuniã o com os
restantes elementos do Executivo, tendo adiantado que iria manter a estrutura inicial do
jardim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------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
aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------------------------------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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