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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA
CHÃ – LAGOA, REALIZADA NO DIA DEZ DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO

----------Aos

dez dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, pelas vinte horas, nesta

freguesia de Ribeira Chã, sob a Presidência da sua Presidente Catarina Carreiro de Jesus
Ambrósio, compareceram à terceira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia os seguintes
membros: Márcia de Jesus Paulos Baptista de Melo, Maria Graziela da Silva Costa Paulos, José
Eduardo da Cunha Pacheco, Rui Alexandre Teixeira de Couto, José Maria Pacheco de Torres
Farpelha e Tiago Filipe Pacheco Almeida.-------------------------------------------------------------------------------- Estiveram, ainda, presentes os seguintes membros da Junta de Freguesia: a Presidente,
a senhora Victória da Silva Couto Arruda, a Secretária, a senhora Paula Cristina Costa Pacheco
Ferraz e o Tesoureiro, o senhor Marco Paulo Vieira Soares. --------------------------------------------------------Pela senhora Presidente foi declarada aberta a sessão. -----------------------------------------------------Passou-se à leitura da ata da segunda sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a quatro de julho de dois mil e dezoito, sendo aprovada por unanimidade pelos sete
membros presentes no plenário. -------------------------------------------------------------------------------------------De seguida entrou-se no período antes da ordem do dia. -------------------------------------------------------Não havendo nenhuma intervenção, a senhora Presidente passou ao período da ordem
do dia, constante da convocatória da reunião e presente em edital. --------------------------------------PONTO Nº 1 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA DE JULHO A SETEMBRO DE 2018. Abaixo se indicam as principais atividades da Junta de Freguesia, entre os meses de julho e
setembro de dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------------------------No âmbito da delegação de competências do protocolo estabelecido com a C.M.L.. ---------- A Junta efetuou a limpeza de caminhos de penetração; ----------------------------------------------------- Limpeza da ermida do cemitério; --------------------------------------------------------------------------------- Serviço administrativo prestado à população. -----------------------------------------------------------------Atividades Socioculturais e correspondência: ------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia colaborou com o Centro Social e Paroquial da Ribeira Chã na limpeza do
Quintal Etnográfico; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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- No dia vinte e sete de junho a Junta de Freguesia cedeu o ginásio do Centro Comunitário
Padre João Caetano Flores para a realização da reunião ordinária da Assembleia Municipal de
Lagoa. No final da reunião, a Junta concedeu um beberete incluindo bolo de banana, chá de
poejo, sumos e doces variados, a todo os membros presentes; -------------------------------------------- A Junta de Freguesia concorreu a quatro candidaturas ao OTLJ/2018 - Ocupação em Férias.
As referidas candidaturas foram aprovadas, permitindo a colocação de catorze jovens da
freguesia. Alguns jovens iniciaram as suas funções no dia dois de julho e outros no dia um de
agosto. Os jovens inseridos nos projetos desenvolveram tarefas, tais como: organizar atividades
desportivas e tradicionais a realizar no Polidesportivo com as crianças desta freguesia;
acompanhar a população infantojuvenil em passeios até ao Complexo Municipal de Piscinas da
Lagoa, Centro de Educação Ambiental da Ribeira Grande, SEGMA - Serviços de Engenharia,
Gestão e Manutenção, Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores e Central
Geotérmica, bem como cumprir o projeto ”Limpar a minha rua, limpar à minha porta”. Sempre
que necessário, e quando solicitado os jovens auxiliaram o serviço administrativo da junta na
distribuição de panfletos, porta a porta; ----------------------------------------------------------------------------No dia treze de julho, a Junta de Freguesia cedeu o transporte à Casa do Povo de Água de
Pau, para transporte de crianças no percurso Macela-Cabouco;-------------------------------------------------- - A Junta de freguesia concedeu um donativo no valor de mil euros à Comissão
Fabriqueira da Igreja de São José – Ribeira Chã para a realização das Festas do Santíssimo
Sacramento 2018 (dois mil e dezoito) desta freguesia, assim como prestou apoio administrativo
na tiragem de cópias do programa das referidas Festas; ----------------------------------------------------- A Junta recebeu um convite da Comissão de Festas do Santíssimo Sacramento para
participação de todos os membros do Executivo na missa solene da Festa e procissão desta
freguesia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia treze de agosto, a Presidente da Junta de Freguesia e a Secretária do Executivo
reuniram-se com o Engenheiro José Sequeira, da Direção Regional dos Recursos Florestais
para delineamento do início das obras no caminho dos Cabeços. Esta obra consiste na
pavimentação de uma ladeira íngreme de, aproximadamente, trezentos e setenta e cinco
metros;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No mês de setembro a junta deu início ao serviço de transporte de idosos da freguesia para o
Centro de Dia;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia colaborou no evento Inspiral que se realizou no dia um de setembro no
Quintal Etnográfico da Ribeira Chã, com a cedência de material, nomeadamente, chávenas,
bules, aventais, tabuleiros e cestas de vime. Os assistentes operacionais da Junta colaboraram
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no corte e limpeza de todo o espaço, bem como na abertura das instalações sanitárias; ----------------------- No dia dez de setembro os assistentes operacionais da Junta de Freguesia iniciaram
uma obra no caminho dos Cabeços, com o apoio da Direção Regional dos Recursos Florestais.
Esta obra consiste na reconstrução de um boiro; --------------------------------------------------------------Foi realizado um acordo entre a Junta de Freguesia e a Escola Básica Integrada de Água de
Pau, no qual a Junta compromete-se a assegurar o transporte das crianças desta freguesia
durante o ano letivo dois mil e dezoito/dois mil e dezanove. Este transporte teve início no dia
dezassete de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia dezoito de setembro, a Presidente da Junta de Freguesia reuniu-se com o Arquiteto
Pedro Matos, cujo assunto prendeu-se com o planeamento de um parque de estacionamento na
Rua do Caldeirão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia dezanove de setembro, a Junta de Freguesia lançou o seu novo website; ------------------- No dia vinte de setembro, a Presidente da Junta de Freguesia contatou os procuradores/
proprietários dos terrenos da Rua Eng.º João Mota Amaral, mais precisamente dos terrenos que
se situam em paralelo com o polidesportivo, de modo a consultar os valores de venda dos
mesmos, com o intuito de estes, futuramente, resultarem na construção de um parque de
estacionamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia vinte e um de setembro, a Presidente de Junta de Freguesia, a Presidente da
Assembleia de Freguesia e o membro Márcia de Jesus Paulos Baptista de Melo, estiveram
presentes na inauguração da “Creche Bem me Quer”; -------------------------------------------------------- No dia vinte e um de setembro, realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia um
Workshop de “Cuidados de Rosto”, com a formadora Catarina Galego. Este Workshop contou
com a participação de seis formadas; ----------------------------------------------------------------------------- Ainda, durante este mesmo mês, a Junta de Freguesia efetuou uma candidatura ao Programa
PROSA, para enquadrar dois beneficiários da freguesia. Neste momento encontra-se a aguardar
aprovação da mesma; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Durante o mês de setembro os trabalhadores da Junta, reconstruiram um anexo com o
propósito de servir para local de arrumação de materiais. Este anexo situa-se nas traseiras dos
balneários do polidesportivo; ------------------------------------------------------------------------------------------

- Na sequência da apresentação do relatório de atividades da Junta de Freguesia, o
membro José Pacheco interveio questionando quem realizou o site e o respetivo valor
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deste serviço. --------------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente da Junta de Freguesia, Victória Arruda, bem como o senhor
tesoureiro, Marco Soares, responderam às questões apresentadas mencionado que a
realização do site ficou a cargo da empresa Globaleda e que o valor orçado foi de mil e
oitocentos euros.------------------------------------------------------------------------------------------------O mesmo membro, levantou uma questão sobre um assunto que não consta das
atividades do relatório exposto anteriormente, revelando descontentamento quanto ao
evento Caloura Blues coincidir na mesma data que a realização da Festa do Santíssimo
Sacramento desta freguesia, alegando que a Câmara Municipal deveria ter algum
cuidado, neste caso, com o agendamento de eventos, evitando esta sobreposição e
desvalorização pelas festividades culturais. O presente membro questionou, ainda, se a
junta de freguesia teve conhecimento das datas e artistas daquele evento. ------------------- Face ao assunto supracitado a senhora Presidente da Junta respondeu que não teve
conhecimento sobre as respetivas datas e artistas referentes ao Caloura Blues. --------------O senhor José Pacheco, abordou o evento Inspiral que tem ocorrido em vários locais
do concelho da Lagoa. O mesmo membro questionou a senhora Presidente da Junta, se
a mesma tinha conhecimento das datas e artistas que constam da programação deste
evento. Salientou, ainda, que não faz sentido a Junta de Freguesia receber por parte da
Câmara Municipal um valor de cinco mil euros anuais, destinado à realização de
eventos, e que de um momento para o outro disponibilize um valor excessivo de dinheiro
neste tipo de eventos, como o Inspiral. ------------------------------------------------------------------Segundo a senhora Presidente, a mesma não teve conhecimento das datas e artistas
relacionados com o referido evento. Salientou, ainda, que em conversa com a senhora
Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Cristina Calisto, a mesma garantiu a transferência
de mais cinco mil euros para apoio na realização da Noite de Fados. ------------------Ainda,
referente ao evento Inspiral, o membro Graziela Paulos salientou que a senhora
Presidente da Junta não recebeu convite por parte da Câmara Municipal para o evento
que decorreu nesta freguesia. Salientou que deverá haver um respeito pelo órgão da
Junta de Freguesia, e que o facto da senhora Presidente não receber um convite foi uma
vergonha. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --------O membro José Pacheco mencionou que é ridículo e lamentável a senhora Presidente
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não receber convite, bem como não existir um aproveitamento e promoção dos grupos
do concelho na realização deste tipo de eventos. ------------------------------------------PONTO Nº 2 – SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL. -------------------------------------------------------

---------Feita a análise aos documentos e posterior esclarecimento de dúvidas, o assunto
foi apreciado e votado, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os
membros presentes do órgão deliberativo. -------------------------------------------------------------PONTO Nº 3 - TOMAR CONHECIMENTO DA PROPOSTA DE UM PARQUE DE
ESTACIONAMENTO NA RUA DO CALDEIRÃO. --------------------------------------------------------------

----------Segundo a senhora Presidente da Junta de Freguesia, esta é uma solução que
vem melhorar a freguesia, sendo que, por um lado, resolve um problema daquele
espaço, uma vez que as raízes das árvores plantadas no mesmo encontram-se a
danificar a via pública e, por outro lado, a solução apresentada vem ao encontro de uma
necessidade dos moradores da referida rua, uma vez que não existe um espaço próprio
para estacionamento de veículos. A senhora Presidente salientou, ainda, que a Junta
encontra-se em processo de estudo e negociação no que consta ao parque de
estacionamento junto ao polidesportivo desta freguesia, uma vez que neste local existe o
mesmo problema referente ao estacionamento.-------------------------------------------------------OUTROS ASSUNTOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a este ponto, o primeiro assunto apresentado foi a Exposição da
Inauguração do Pároco João Caetano Flores, que se encontra a cargo da Câmara
Municipal. A senhora Presidente da Junta ficou de obter mais informações sobre o local
de realização da mesma, bem como outras informações consideradas relevantes sobre
este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O membro José Pacheco questionou sobre a situação dos contentores do lixo que virão
a ser retirados das freguesias e como é que a Junta irá acompanhar este processo. ------A senhora Presidente relatou que os contentores de lixo irão ser retirados das
freguesias. Pois, segundo a mesma, os cidadãos não estão a utilizá-los da forma correta.
Manifestou, ainda, a sua opinião quanto à publicação, realizada pelo membro José
Pacheco, na rede social facebook de uma fotografia de um contentor que não se
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encontrava no melhor estado. Informou que este tipo de situações deveriam ser
evitadas, considerando, também, que o senhor José Pacheco, é um membro integrante
da Assembleia de Freguesia, cuja missão de todos os membros é zelar pelo bem comum
desta freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------O membro José Pacheco questionou a senhora Presidente da Junta sobre a
planificação de eventos para os restantes meses do corrente ano.-------------------------------A senhora Presidente indicou algumas comemorações e festividades, nomeadamente, o
São Martinho que se realizará no dia dez de novembro; a ação de sensibilização
intitulada “Valorização dos óleos alimentares”, a realizar no dia vinte e um de novembro;
o Dia de Todos os Santos, um de novembro, em que a junta irá ornamentar a capela do
cemitério e respetiva limpeza. Durante a época festiva do Natal decorrerá a Inauguração
do Presépio ornamentado na sede da Junta de Freguesia, a visita dos membros da
Junta às casas das crianças e idosos deixando uma mensagem de boas festas. ------------ O membro Graziela Paulos apresentou um problema relativamente ao Gabinete Médico
existente, quinzenalmente, nesta freguesia. Segundo a mesma, as pessoas estão
insatisfeitas e revoltadas com a não transcrição das receitas médicas no dia das suas
consultas, apontando que a maioria dos utentes que usufruem deste serviço são os
idosos, o que vem a revelar um grande incómodo e insatisfação na forma como este
serviço está a funcionar.-------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Presidente ficou de contatar o médico ou responsável por este serviço de
saúde, de modo a obter informações sobre o respetivo assunto.---------------------------------- Por último, o senhor José Pacheco congratulou a senhora Presidente da Junta por ter
contraído o matrimónio, felicitando a mesma e desejando as maiores felicidades na sua
vida pessoal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, sendo vinte e uma hora e trinta minutos, declarou a
senhora Presidente da Assembleia encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a
presente ata, que depois de lida vai ser aprovada e assinada pelos membros da mesa.--A PRESIDENTE

__________________________
CATARINA AMBRÓSIO
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O PRIMEIRO SECRETÁRIO

_________________________
MÁRCIA MELO

O SEGUNDO SECRETÁRIO

_________________________
MARIA GRAZIELA PAULOS
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