
Acta  reunião ordinária  número Onze 
 

Data: seis de Maio de 2008 
Hora: 20:30H Local: Sede da Junta de Freguesia 

Presentes: 
Maria Helena Soares de Sousa;   Ana Catarina de Medeiros Caetano; 

Zenaide da Conceição Victória;  Paulo Manuel Tavares Arruda; Helder 

Fernandes Lemos Goulart; Mário Miguel Rodrigues Furtado; Carlos 

Alberto Teixeira Gaipo 

Ausentes: Victor Manuel Vieira Barbosa; Nelson Fernando Garcia Tavares; Emanuel Da 

Câmara Teixeira; Pedro António Pavão Tavares; ( faltas não justificadas); 

Gisela De Fátima Pavão Melo Rodrigues ( falta justificada) 

Ordem de Trabalhos:
a) Período antes da ordem do dia: 

− Registo das Presenças; 

− Aprovação da acta da secção anterior 

b) ordem de trabalhos: 

− Prestação de contas relativo ao ano financeiro de 2007 

− - Grandes opções do plano para 2008 

− informação do Presidente sobre actividades da Junta 

− Aos seis dias do mês de Maio do ano de dois mil e oito, pelas vinte horas, por 

convocatória da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, compareceram na sede 

da junta de freguesia da Conceição, em sessão ordinária, os elementos da Assembleia 

de freguesia acima referidos para dar cumprimento à ordem de trabalhos-----------------

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

− No período antes da ordem de trabalhos, o Presidente de Junta, Mário Miguel 

Furtado  solicitou que o ponto Prestação de contas relativo ao ano financeiro de dois 

mil e sete fosse retirada da ordem de trabalhos, pois devido a problemas 

informáticos não foi possivel, ao contabilista, apresentar atempadamente a 

documentação a analisar me aprovar. Mais informou que logo que seja possível será 

solicitada uma reunião extraordinária para tratar desse ponto. Esta proposta foi aceite 

por unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Ainda no período antes da ordem de trabalhos foi apresentado pelo Presidente da 

junta um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Joaquim Forte Sampaio Rodrigues ( 

anexo 1). Todos os presentes foram unânimes em aprovar o referido voto e lamentar a 

perda para a Freguesia, para o Concelho e para os Açores do médico, do Homem da 



cultura, do político que durante mais de meio século contribuiu para a saúde, para o 

desenvolvimento social e cultural da terra que adoptou. 

− No que refere ao ponto da ordem de trabalhos, informações do Presidente sobre as 

actividades da Junta, os presenteforam informados que no passado dia trinta de 

Abril, ocorreu uma reunião camarária no edificio sede da junta, à qual se seguiu uma 

visita pela Freguesia com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ribeira 

Grande. 

− Desta reunião e visita destacam-se a  confirmação da construção dom Parque Infantil 

no Largo da Rua Antero de quental; a limpeza e colocação de dois balneários da 

autoria do arquiteto Fernando Jorge Monteiro na praia do Monte verde; o arranjo e 

alinhamento do jardim da Rua do Berqúo e a construção do pólo da cidade da Escola 

Profissional de ribeira Grande nos terrenos junto à esquadra da Policia.------------------ 

− Foram ainda discutidos aspetos de segurança e circulação rodoviária na Freguesia: 

a nessidade de colocação de um espelho no cruzamento da Rua de S. Sebastião com a 

travessa da Rua de Nossa Senhora das dores 

E, não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta, que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada nos termos da Lei: --- 

A Presidente  

O/A Secretário/a  


