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 Ata Número Onze   

  

Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, na sede da 

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

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

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

-Ponto Um) – Primeira revisão ao PPA de 2019;------------------------------------------------- 

--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, Catarina Medeiros, Paulo Leite, João Pedro Vieira em 

substituição do vogal 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, o vogal Paulo Leite fez uma proposta de 

alteração à ata da última assembleia de freguesia que foi prontamente aceite e 

ratificada, pondo o Presidente da Assembleia de Freguesia à votação a referida ata 

alterada e foi aprovada por unanimidade. O vogal Paulo Leite também solicitou a 

palavra para informar que a alteração ao regimento da assembleia de freguesia e do 

regulamento de distinções honoríficas será levada a cabo numa reunião de trabalho 

em acordo com os dois grupos parlamentares, de modo a haver um pré-acordo na 

sua aprovação final. De seguida, e não havendo mais intervenções, 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 

do ponto número um e referiu que o aparecimento de um novo clube desportivo na 

freguesia de hóquei em patins com vários escalões de formação, motivou da parte da 
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Junta de Freguesia um apoio monetário de trezentos euros. De seguida, o Presidente 

da Assembleia pôs à votação o primeiro ponto da ordem de trabalhos, tendo sido 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

 --Nos outros assuntos de interesse da freguesia, o Presidente da Assembleia passou 

a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que elencou todas as obras 

que irão começar a breve trecho, nomeadamente a construção da Casa do Espírito 

Santo de Santa Luzia, a Casa Mortuária da Matriz, os saneamentos básicos da Rua 

das Freiras, Rua dos Condes da Ribeira Grande, Rua Jácome Correia, o Ramal de 

Santa Luzia e a requalificação do Largo das Freiras. 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 


