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Acta número cinco 
 

------ Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sede da 

Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu-se ordinariamente, pelas vinte horas, Hernâni 

Ricardo Costa, Paulo Jorge Pereira Garcia e Cátia de Jesus Faria Torres, Presidente, 

Secretário e Tesoureira, respetivamente.-------------------------------------------------------------------- 

Em nome da lei, o Presidente deu por aberta a reunião com a seguinte Ordem de 

Trabalhos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ponto um) Assuntos de interesse para a freguesia e apreciação e votação da gestão diária 

da Junta de Freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Ponto dois) Outros assuntos de interesse para a freguesia; ---------------------------------------- 

-Relativamente ao ponto um da Ordem de Trabalhos, o Presidente de Junta deu 

conhecimento das atividades desta Autarquia, seguidamente o Secretário deu 

conhecimento de toda a correspondência recebida e por fim a Tesoureira deu 

conhecimento referente aos pagamentos efetuados por esta Edilidade, que foi aprovado por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Relativamente ao ponto dois da Ordem de Trabalhos, o Presidente deu conhecimento das 

ações de limpeza desenvolvidas na freguesia, da participação no Cantar às Estrelas, na 

participação no Aniversário do Sporting Clube Ideal, das reuniões mantidas com diversas 

instituições e da necessidade de solicitar uma reunião com a Diretora Regional do Emprego 

e Formação Profissional, devido aos vários pedidos de emprego por parte dos cidadãos da 

Matriz. Este ponto foi posto à votação e foi aprovado por unanimidade.---------------------------- 

------ E nada mais havendo a tratar nesta reunião, foram encerrados os trabalhos tendo sido 

elaborada esta acta que, depois de ser lida e aprovada, irá ser assinada nos termos da lei. -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente: 

O Secretário: 

A Tesoureira:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


