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Ata Número Cinco   

  

Aos vinte seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sede da Junta 

de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu, pelas dezoito horas, a sua 

Assembleia, em regime ordinário, sob a presidência de António Manuel Medeiros 

Anacleto, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------

-Ponto um) Apreciação e votação de proposta de toponímia para novo arruamento;--- 

--Ponto dois) Outros assuntos de interesse da freguesia. ------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia --------------------------------------------------------------------

Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos senhores vogais: Paulo Mendes, 

Paulo Garcia, Pedro Moura, Hélder Russo em substituição da vogal Catarina 

Pacheco, Paulo Leite, Mário Furtado, Sandra Pinheiro, Luís Câmara, para além dos 

membros da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

Em representação do Executivo da Junta tomou parte na sessão o seu Presidente, o 

Hernâni Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iniciando o período antes da ordem do dia, foi lida e aprovada por unanimidade a ata 

da última sessão ordinária, ressalvando-se as respetivas alterações propostas. ------- 

De seguida, o vogal Paulo Leite apresentou um voto de protesto com direito à 

informação relativo ao não cumprimento do envio das cópias das atas das reuniões 

da Junta de Freguesia, tal como tinha sido aprovado na ata da Assembleia de 

Freguesia nº2 de 22 de Dezembro de 2017. Em resposta, o Presidente da Junta referiu 

que deve ter havido algum mal-entendido, no sentido de que as referidas atas estavam 

sempre disponíveis para consulta durante as Assembleias de Freguesia numa pasta 

em cima da Mesa e que entendeu que a ata nº 2 de 22 de Dezembro de 2017 refere 

que as atas devem ser disponibilizadas (tal como têm sido sempre) e não enviadas 

aos vogais. De qualquer maneira, admitiu esse mal-entendido e referiu que doravante 

iria proceder ao seu envio sempre que enviasse outro tipo de documentação que 

permita o normal funcionamento da Assembleia de Freguesia. De referir, que o grupo 

de vogais do partido socialista, em sinal de protesto pelo ocorrido, abandonaram a 
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Assembleia de Freguesia em virtude de entenderem que não estava a ser cumprido 

o acordado e registado na ata nº. dois desse órgão . O Presidente da Assembleia 

referiu que este tinha sido um episódio evitável pelos vogais do Partido Socialista pelo 

facto de poder ter sido resolvida essa questão através do diálogo. De seguida, o 

Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrado o período antes da ordem 

de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordem de trabalhos ------------------------------------------------------------------------------------ 

Entrando no primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia 

passou a palavra ao Senhor Presidente da Junta, para que procedesse á apreciação 

da proposta de toponímia para o novo arruamento da freguesia. O Presidente da Junta 

de Freguesia referiu que recebeu um ofício da Câmara Municipal da Ribeira Grande 

em que delegava na Assembleia de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz a 

responsabilidade de apreciar e votar a referida proposta de toponímia. Perante este 

cenário, o Presidente da Junta de Freguesia propôs que os dois nomes propostos 

fossem votados, nomeadamente o nome “Amigos da Ribeira Grande da Nova 

Inglaterra” proposto pelo anterior executivo e o nome “Paulo Alexandre Ferreira 

Rodrigues” proposto neste mandato. O Presidente da Assembleia de Freguesia pôs a 

votação o nome “Amigos da Ribeira Grande da Nova Inglaterra” e o resultado foram 

cinco abstenções. De seguida, pôs à votação o nome “Paulo Alexandre Ferreira 

Rodrigues” e o resultado foi duas abstenções e três votos a favor. Assim sendo a 

proposta de toponímia para o novo arruamento da Matriz foi aprovada com três votos 

a favor e duas abstenções, como Rua Paulo Alexandre Ferreira Rodrigues em 

homenagem aos portadores de Síndroma de Down.-------------------------------------------- 

No segundo ponto da ordem de trabalhos, o grupo de vogais do Partido Social 

Democrata propôs a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de fazer uma 

alteração ao Regimento da Assembleia de Freguesia em vigor, atendendo a que este 

já está muito desatualizado. A composição deste grupo de trabalho seria com o 

Presidente da Assembleia de Freguesia, um vogal do Partido Social Democrata e um 

vogal do Partido Socialista, a nomear na Assembleia de Freguesia seguinte. O 
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Presidente da Assembleia de Freguesia pôs à votação e o resultado foi cinco votos a 

favor, sendo assim aprovada a proposta. De seguida o Presidente da Junta de 

Freguesia elencou toda a atividade que a Junta de Freguesia tem desenvolvido desde 

a última Assembleia de Freguesia, as ações de limpeza das equipas operacionais, as 

participações nas Festas da Cidade de 2018, deu conhecimento também que na 

celebração do Dia de Freguesia agendado para o dia 01 de Setembro de 2018, a 

Junta de Freguesia iria distinguir com as Distinções Honoríficas de Mérito Empresarial, 

Institucional e Personalidade, o empresário Miguel Alves Diogo a título póstumo, a 

Irmandade do Espírito Santo de Trás Mosteiros e a Sra. Lúcia Garcia respetivamente. 

Também deu conhecimento que a Junta de Freguesia iria promover o Dia do 

Emigrante agendado para 04 de Setembro de 2018, como forma de enaltecer o papel 

que os nossos emigrantes têm desenvolvido nas suas e na nossa comunidade e 

elencou toda a colaboração que este executivo iria prestar à Comissão Fabriqueira da 

Igreja de Nossa Senhora da Estrela, aquando das Festas do Sagrado Coração de 

Jesus.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por 

terminada a reunião.------------------------------------------------------------------------------------- 

Da mesma foi lavrada esta ata que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada 

pelos intervenientes nos termos da lei. ------------------------------------------------------------- 

  

  

 O Presidente 

1º. Secretário 

2º. Secretário 


