FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ
9 560 - 550 RIBEIRA CHÃ

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ
– LAGOA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE ----------------------------Aos três dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, pelas dezanove horas e trinta
minutos, nesta freguesia de Ribeira Chã, sob a Presidência da sua Presidente Catarina Carreiro
de Jesus Ambrósio, compareceram à primeira 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 quarta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, realizada
a doze de dezembro de dois mil e dezoito, sendo aprovada com seis votos a favor e uma
abstenção, pelos membros presentes no plenário. Importa referir que a abstenção foi realizada
pelo membro, Graziela Paulos, pelo facto de não ter comparecido na última reunião, quarta sessão
ordinária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida entrou-se no período antes da ordem do dia. ----------------------------------------------------O membro José Pacheco alertou da existência de um erro a quem acede ao site da Junta
de Freguesia da Ribeira Chã. Entretanto, o senhor tesoureiro agradeceu a informação indicando
que iria averiguar a situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais intervenções, 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 DEZEMBRO DE 2018 A MARÇO
DE 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abaixo se indicam as principais atividades da Junta de Freguesia, entre os meses de dezembro
de dois mil e dezoito a março de dois mil e dezanove. -------------------------------------------------------No âmbito da delegação de competências do protocolo estabelecido com a Câmara
Municipal de Lagoa. --------------------------------------------------------------------------------------------------Av. Engº. Eduardo Arantes de Oliveira - Telef./Fax nº. 296913760 – E-mail : juntafribeiracha@sapo.pt
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- A Junta efetuou a limpeza de caminhos de penetração; ----------------------------------------------------- Limpeza da ermida do cemitério; ---------------------------------------------------------------------------------- Serviço administrativo prestado à população. -----------------------------------------------------------------Atividades Socioculturais e correspondência: -------------------------------------------------------------- No dia vinte e um de dezembro, a Junta de Freguesia cedeu ao Agrupamento de Escuteiros
1333 da Ribeira Chã as instalações do Centro Comunitário Padre João Caetano Flores para a
realização de atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------- No mesmo dia, o senhor Secretário da Agricultura e Florestas, Eng.º João Ponte, visitou a pavimentação (trezentos metros) do caminho agrícola dos Cabeços e as instalações da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ainda, neste mesmo dia, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã ganhou o 1.º lugar, na Classe III
Instituições Públicas ou Privadas do Concelho, na categoria de Presépio Tradicional, da 28.ª edição do Concurso de Presépios, da Câmara Municipal de Lagoa, no valor de 200€ (duzentos euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia vinte e seis de dezembro, o executivo da Junta de Freguesia da Ribeira Chã percorreu
todas as ruas da freguesia distribuindo presentes a sessenta e nove idosos e trinta e nove crianças. Esta atividade foi dinamizada com uma carroça acompanhada de um Pai Natal. ---------------No dia vinte e oito de dezembro, a Junta de Freguesia organizou um passeio de Natal para toda
a população. Os participantes visitaram o Núcleo Museológico do Presépio, no Convento dos
Franciscanos, na Lagoa, e os presépios dos Arrifes, da Ribeira Grande e das Furnas. No final do
passeio, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã ofereceu bolo rei e café, feito na hora com a água
termal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia três de janeiro de dois mil e dezanove, a Junta de Freguesia recebeu o Sr. Luís Pacheco
ao abrigo do programa PROSA.----------------------------------------------------------------------------------No mesmo dia, recebeu a senhora Natércia Ponte ao abrigo do Programa SEI. ----------------------- No dia sete de janeiro de dois mil e dezanove, o executivo da Junta de Freguesia recebeu a
visita do Senhor Bispo Dom João Lavrador, no âmbito da Visita Pastoral à Ouvidoria de Lagoa. -A Junta de Freguesia cedeu as instalações do Centro Comunitário Padre João Caetano Flores à
Igreja Paroquial de São José para realização de um almoço convívio com o Senhor Bispo. -----No dia catorze de janeiro, o senhor Eusébio Trindade iniciou funções na Junta de Freguesia ao
abrigo do Programa SEI. ----------------------------------------------------------------------------------------------- No dia dezanove de janeiro de dois mil e dezanove, a Junta de Freguesia cedeu as instalações
do Centro Comunitário Padre João Caetano a uma pessoa particular. ------------------------------------ No dia vinte e um de janeiro, a Presidente da Junta de Freguesia, Dr.ª Victória Arruda, assinou
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o Acordo de Execução entre a Câmara Municipal de Lagoa e a Junta de Freguesia da Ribeira
Chã.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia vinte e cinco de janeiro, a Presidente da Junta de Freguesia, Dr.ª Victória Arruda e a
Secretária do Executivo, senhora Paula Ferraz, estiveram presentes na inauguração da Exposição em Homenagem ao Padre João Caetano Flores, Pároco e benfeitor desta freguesia, na Casa
da Cultura Carlos César, promovida pela Câmara Municipal de Lagoa. ---------------------------------- Nos dias vinte e três e vinte e quatro de fevereiro, realizou-se a VI edição do Festival da Malassada, no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores. A Junta de Freguesia contou com o
apoio da Finançor, Sinaga, Câmara Municipal de Lagoa, Centro Social e Paroquial da Ribeira Chã
e Irmandade do Divino Espírito Santo da Trindade. No primeiro dia, a animação do festival contou
com a presença do Agrupamento de Escuteiros 1333 da Ribeira Chã, seguindo-se o Grupo de
Cantares Tradicionais de Santa Cruz. De seguida, o Coro do Centro de Atividades Livres da Lagoa
O Borbas e, por fim, o Grupo de Cantares Vozes do Mar do Norte. No segundo dia, a animação
musical iniciou-se com a Associação de Juventude Violas da Terra (Trio de Violas da Ribeira
Quente). De seguida, a atuação dos palhaços FireClow e do Grupo de Amigos, terminando com
a atuação do Grupo Filhos da Terra da Ribeira Chã. ----------------------------------------------------------- No dia vinte e sete de fevereiro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã inscreveu-se Concurso
Eco-Freguesia, freguesia limpa 2019, organizado pelo Governo dos Açores através da Secretaria
Regional da Energia, Ambiente e Turismo (SREAT). Este concurso tem como principal objetivo
reconhecer e distinguir os esforços das freguesias em colaboração com as populações nas áreas
de limpeza, remoção e destino final dos resíduos no espaço público da sua freguesia. Esta iniciativa tem como objetivo premiar o bom desempenho ambiental dos cidadãos e entidades intervenientes e a sua realização justifica-se pela crescente importância para o bem-estar das suas populações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No dia vinte e oito de fevereiro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã obteve o Prémio de Excelência no Programa Eco-Freguesia, Freguesia Limpa, edição de 2018, organizado pelo Governo
dos Açores, através da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, precisamente pela
Direção Regional do Ambiente.--------------------------------------------------------------------------------------- No passado dia dois de março, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã organizou um baile de
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Carnaval para toda a população no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores. Às vinte e
uma horas desfilaram crianças, jovens e adultos. A vencedora das crianças/ jovens foi a Íris Melo
e os vencedores dos adultos foram a Carina Pimentel e Andreia Amaral. Pelas vinte e duas horas
atuou o DJ Kevin Piques, que encheu a sala de alegria, dança e boa música. -------------------------- A Presidente da Junta de Freguesia, Dr.ª Victória Arruda, diligenciou junto do Diretor Clínico,
Doutor João Fontes e Sousa, do Centro de Saúde de Ponta Delgada, soluções para salvaguardar
os serviços de saúde na freguesia que eram, até à data, realizados pelo Doutor Luís Arruda, que
por motivos de saúde teve de se ausentar. ----------------------------------------------------------------------- No dia onze de março, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã solicitou à Câmara Municipal de
Lagoa a sua intervenção junto do morador Carlos Alberto Pacheco Toré, residente na Rua Padre
João Caetano Flores, n.º 33. Isto, porque utiliza, indevidamente, as terras em frente à sua casa
para cultivo de hortícolas. A Câmara Municipal de Lagoa respondeu ao e-mail no dia catorze de
março, pelo que se transcreve: “O senhor atualmente ocupa parte de dois prédios rústicos. O
prédio n.º 182 da secção B da Ribeira Chã pertencente à Maria do Ceu Olival Silva Mendonça
Cab. Casal de, com residência na Avenida dos Bons Amigos 67, 6ºEsq. 2735-079 Agualva- Cacém. O prédio n.º 177 da Secção B da freguesia da Ribeira Chã pertence a Serafim de Medeiros
Cab. de Casal de com a última residência conhecida em Rua Padre João Caetano Flores n.º 22,
Ribeira Chã (atualmente a moradia n.º 22 está à venda por parte dos herdeiros). Apesar de entender a tua pretensão, só os proprietários podem iniciar qualquer procedimento de “despejo” por
ocupação indevida”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ No dia doze de março, a Junta de Freguesia solicitou, novamente, à Câmara Municipal de Lagoa
o corte dos pinheiros situados na Rua de São José, Rua da Boa Vista e Rua Padre João Caetano
Flores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi, também, solicitado à Câmara Municipal de Lagoa a construção de um muro de suporte no
Caminho Velho, porque a faixa de rodagem apresenta algumas fissuras.-------------------------------- No dia quinze de março, a Junta de Freguesia cedeu a carrinha para o transporte das crianças
da Casa do Povo de Água de Pau para a realização de atividades.---------------------------------------- No dia vinte e um de março, a Junta de freguesia comemorou o Dia Mundial da Árvore, com a
plantação de cedros pelas ruas da freguesia. Participaram onze crianças do Centro de Atividades
de Tempos Livres da Ribeira Chã, acompanhados pela monitora e três pessoas da freguesia. ---- No dia vinte e dois de março, a Junta de Freguesia cedeu as instalações do Centro Comunitário
Padre João Caetano Flores, aos irmãos romeiros de São Sebastião da Matriz de Ponta Delgada.-
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PONTO Nº 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2018. -----------------------Feita a análise dos documentos, e posterior esclarecimento de dúvidas, o assunto foi apreciado e votado, com cinco votos a favor, pelos membros, Catarina Ambrósio, Márcia Melo, Graziela
Paulos, José Maria Farpelha e Tiago Almeida, e com duas abstenções, pelos membros, José
Pacheco e Rui Couto, integrando assim os sete membros deliberativos presentes, sendo o documento aprovado por maioria. -----------------------------------------------------------------------------------------PONTO Nº 3 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL DE
2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Feita a análise dos documentos, e posterior esclarecimento de dúvidas, o assunto foi
apreciado e votado, com cinco votos a favor, pelos membros, Catarina Ambrósio, Márcia Melo,
Graziela Paulos, José Maria Farpelha, e Tiago Almeida, e com duas abstenções, pelos membros,
José Pacheco e Rui Couto, integrando assim os sete membros deliberativos presentes, sendo o
documento aprovado por maioria.-----------------------------------------------------------------------------------Pelo membro José Pacheco foi levantada a questão à senhora Presidente de Junta se a Junta de
Freguesia iria assegurar o pagamento da licença para o lançamento de foguetes durante as
domingas do Divino Espírito Santo do Império da Santíssima Trindade da freguesia da Ribeira
Chã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Presidente afirmou que a Junta de Freguesia assegurará no período em que irão
decorrer as domingas, bem como, durante as festividades mais importantes da freguesia (Festa
de São João e Festas do Santíssimo Sacramento. ------------------------------------------------------------PONTO N.º 4 - OUTROS ASSUNTOS. ----------------------------------------------------------------------------------Foi questionada à senhora Presidente de Junta se o trabalho que foi realizado na Rua de
São José será, também, realizado na Rua Padre João Caetano Flores. --------------------------------A senhora Presidente indicou que o respetivo assunto foi colocado aos responsáveis pelo
trabalho. Neste momento estão a aguardar uma resposta dos mesmos sobre a viabilidade de
execução no respetivo local. ------------------------------------------------------------------------------------------------No que concerne ao assunto do parque de estacionamento do polidesportivo, pela senhora
Presidente de Junta foi explicado que a ideia se colocou em contatar o Centro Social e Cultural,
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de modo a que ocorresse um recuo do espaço verde da zona em questão para aproveitamento
do terreno para execução do parque de estacionamento. ----------------------------------------------------------O membro José Pacheco informou que já se encontra resolvido o espaço para os escuteiros
da Ribeira Chã. A sede deste grupo será no antigo dispensário desta freguesia. Esta solução foi
apresentada pela Igreja, uma vez que este movimento pertence à mesma. ----------------------------------------------------------------------A senhora Graziela questionou sobre a ausência do médico e do enfermeiro que assegura,
quinzenalmente, os cuidados básicos de saúde aos cidadãos da freguesia, no Centro Comunitário
Padre João Caetano Flores, transmitindo que teve conhecimento de que esta ausência não seria
assegurada, ficando a freguesia sem este serviço se saúde. -----------------------------------------------A senhora Presidente de Junta informou que tinha conhecimento deste assunto e que já tinha
tomado as devidas diligências, pois entrou em contacto com o Diretor Clinico, no qual informou
que o Doutor Luís Arruda se encontrava ausente, por motivos de baixa médica, mas eu iria retomar
funções, assim que possível. De referir que o serviço de enfermagem continua a prestar o
respetivo serviço na freguesia da Ribeira Chã. Neste sentido, a senhora Presidente indicou que
ficará atenta à situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, sendo vinte horas, 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

O PRIMEIRO SECRETÁRIO

_________________________
MÁRCIA MELO

O SEGUNDO SECRETÁRIO

_________________________
MARIA GRAZIELA PAULOS
6

