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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA 

CHÃ – LAGOA, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE 

 

----------Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, pelas dezanove 

horas e trinta minutos, nesta freguesia de Ribeira Chã, no edídficio da Sede da Junta de 

Freguesia, teve início a terceira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia sob a Presidência 

da senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Maria Graziela da Silva Costa Paulos. 

Compareceram na sessão os seguintes membros: Helena Margarida Pereira Lopes Costa,  José 

Eduardo da Cunha Pacheco, José Maria Pacheco de Torres Farpelha, Rui Alexandre Teixeira de 

Couto, Susana de Lurdes Borges Almeida Silva 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 a Tesoureira, a senhora Catarina Carreiro de Jesus Ambrósio.---------------------------------- 

----------Procedeu-se à leitura da ata da segunda sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, 

realizada a vinte e oito de junho de dois mil e dezanove, sendo aprovada, após observações 

indicadas pelo membro José Pacheco e pela senhora presidenteda Assembleia, Maria Graziela 

Paulos, com sete votos a favor, pelos membros presentes no plenário.----------------------------------- 

----------De seguida entrou-se no período antes da ordem do dia.-------------------------------------------- 

----------O senhor José Pacheco realçou o facto de o Relatório de Atividades da Junta de 

Freguesia não dever constar na ata, devendo vir em anexo à mesma, uma vez que este não diz 

respeito ao trabalho que fazemos, sendo simplesmente um ponto informativo. Referiu ainda que 

este torna a ata muito longa, e que as atas devem apenas descrever o trabalho executado, 

devendo ser de simples e fácil leitura. O senhor José Pacheco salientou ainda que o site da 

Junta de Freguesia se encontra desatualizado, sendo que a última ata que consta no site é 

referente ao dia dez de outubro de dois mil e dezoito. A senhora presidente da Junta de 

Freguesia, Victória Arruda interveio,  explicando que o site não se encontra atualizado pelo facto 

de ter sido o antigo tesoureiro o responsável pelo site, sendo este o único que tinha 

conhecimento das passawords e formação na área e na sua saída não entregou as passwords 

em questão, salientando que este assunto seria urgentemente resolvido. ------------------------------- 
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----------A senhora presidente da Assembleia de Freguesia, Graziela Paulos, interveio 

salientando o facto de não fazer sentido a ata ser assinada antes de ser lida e retificada por 

todos os membros da Assembleia, visto que esta só poderá ser assinada depois de lida, 

retificada e aprovada por todos os membros.---------------------------------------------------------------------  

----------O senhor José Pacheco apresentou ainda uma proposta em relação ao site e à página 

de facebook da Junta de Freguesia, apelando que sempre que se realizar uma reunião da 

Assembleia de Freguesia que se informe a comunidade através das áreas digitais da Junta de 

Freguesia, de forma a que a população possa assistir à reunião, pois tem conhecimento de que 

as pessoas desconhecem o facto de poderem assistir às reuniões da Assembleia de Freguesia. 

A proposta foi aceite por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

----------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 JULHO DE 2019 A SETEMBRO 

DE 2019--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Abaixo se indicam as principais atividades da Junta de Freguesia, entre os meses de julho 

e setembro de dois mil e dezanove.--------------------------------------------------------------------------------- 

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 Sócio-Culturais e correspondência:-------------------------------------------------------------- 

- No dia um de julho a Junta de Freguesia recebeu três jovens para realização do Programa 

OTL-j, Lucas Tavares, Rodrigo Torres e Luís Costa.------------------------------------------------------------ 

- No dia três de julho, a Junta de Freguesia possibilitou, a toda a população infantojuvenil, um 

passeio até ao Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa.-------------------------------------------------- 

- No dia quatro de julho, a Junta de Freguesia realizou o pedido, por escrito, de corte de árvores 

no Caminho da Correia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia cinco de julho, a Junta organizou diversos jogos desportivos para toda a população 

infantojuvenil.  A realização destes jogos tem diversas vantagens: estimula a socialização, serve 

como um "antídoto" natural aos vícios, proporciona maior empenho na busca de objetivos, 
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reforça a auto-estima, ajuda a equilibrar a ingestão e o gasto de calorias e leva a uma menor 

predisposição para as doenças.-------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia cinco de julho os agentes da Guarda Florestal compareceram nesta Junta, de modo a 

recolherem informações sobre as árvores em questão. O Sr.º Tiago Almeida acompanhou-os  

até ao respetivo local de corte.---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nos dias cinco e sete de julho, a Junta de Freguesia cedeu a sua carrinha, para o transporte 

do Agrupamento 1333 - Ribeira Chã para a atividade III ACOULAG 2019 na freguesia do 

Livramento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia oito, a Junta possibilitou, a toda a população infantojuvenil, um passeio até ao Centro 

de Reabilitação de Aves Selvagens de São Miguel. Esta visita teve como principais objetivos: - 

contribuir para a sensibilização ambiental, das crianças e jovens da freguesia; - conhecer aves 

selvagens residentes e migratórias do arquipélago, e da sua importância para o equilíbrio dos 

ecossistemas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia nove de julho o chefe dos escuteiros, Paulo Teles, entregou a esta Junta uma 

lembrança da atividade para o espólio de recordações.-------------------------------------------------------- 

- No  dia dez de julho, a Junta possibilitou, a toda a população infantojuvenil, um passeio até ao 

Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa.----------------------------------------------------------------------- 

- No dia doze de julho, a Junta organizou diversos jogos tradicionais para toda a população 

infanto-juvenil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia doze de julho, a Junta recebeu a visita da Tuna Mouronhense, acompanhada pelo 

Presidente da Câmara de Mouronho, Sr.º Mário Loureiro, e pelo Presidente da Associação 

Filhos da Terra, Sr.º José Pacheco. O grupo visitou as instalações desta junta, sendo distribuído 

pelas participantes licores caseiros desta terra e sumos. Foram também distribuídos pelos 

participantes panfletos informativos e o livro “Ribeira Chã, Freguesia Museu”. O Sr.º Presidente 

da Tuna e Sr.º Presidente da Câmara discursaram elogiando as instalações da Junta, a limpeza 

da freguesia e sua manutenção nesta área,  bem como a amabilidade da Junta em receber o 

grupo. A Assistente Técnica da Junta pronunciou umas breves palavras, em nome da Sr.ª 

Presidente da Junta de Freguesia, felicitando os participantes e agradecendo a sua visita a esta 

Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- No dia doze de julho, a Junta cedeu a sua carrinha, para o transporte das crianças do CATL 

UPI, da Casa do Povo de Água de Pau, para o parque florestal da Macela;----------------------------- 
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- A Junta de Freguesia, cedeu as instalações do Centro Comunitário Padre João Caetano 

Flores, no fim de semana, de doze a catorze de julho para festas particulares.------------------------- 

- No dia quinze de julho, a Junta possibilitou a toda a população infantojuvenil uma visita à 

Cooperativa Juventude Agrícola, na freguesia dos Arrifes. Os objetivos desta visita foram: ver as 

áreas onde se encontram os animais, observar as técnicas de ordenhar e alimentar as vacas e 

conhecer a história da C.J.A e C.R.L..------------------------------------------------------------------------------ 

- No dia dezasseis de julho, a Senhora Presidente participou na Sessão de Esclarecimento de 

Apoios à Habitação e Quedas de Idosos, que decorreu no Auditório da Câmara Municipal da 

Lagoa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- No dia dezanove de julho, a Junta preparou alguns jogos desportivos para toda a população 

infanto-juvenil.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- No 

dia vinte e dois de julho, a Junta possibilitou, a toda a população infantojuvenil, um passeio até 

ao Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa.------------------------------------------------------------------- 

- No dia vinte e quatro de julho, a Senhora Presidente de Junta participou na reunião da 

Comissão de Trânsito do Concelho de Lagoa – Açores, na Câmara Municipal de Lagoa. Na 

presente reunião a Senhora Presidente alertou para a abertura de fendas, novamente, no 

pavimento do Caminho Velho. Reforçou, uma vez mais, junto da Eng.ª Andreia Delfim que o 

melhor seria a construção de um muro de suporte. A Eng.ª Andreia Delfim ficou de se inteirar da 

situação, de modo a perceber qual a intervenção realizada o ano passado aquando da 

identificação do problema, com vista à melhor resolução. Na mesma reunião, a Senhora 

Presidente alertou para o ramo de árvore que se encontra inclinado para a Rua Agente Técnico 

João Mota Amaral. A Câmara Municipal irá proceder ao corte da mesma. Ficou acordado que 

irão agendar um dia e uma hora com a Senhora Presidente para a realização da intervenção.----

- No dia vinte e seis de julho, a Junta deu início ao projeto "Rua saudável". Com este projeto 

pretendemos chamar a atenção da população infantojuvenil para um flagelo bastante 

ameaçador: o lixo. Ao todo, sete crianças e jovens juntaram-se, e "deram uma mãozinha" à 

Junta de Freguesia . Para o efeito, a Junta mobilizou os meios necessários para esta operação, 

disponibilizando sacos e luvas para os voluntários desta ação de limpeza. Esta é uma iniciativa 

de grande importância na política de sensibilização e educação dos mais novos para a 

preservação do meio ambiente, incentivando-os a adotar uma postura de participação cívica.----- 
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- A Junta de Freguesia, cedeu as instalações do Centro Comunitário Padre João Caetano 

Flores, no fim de semana, de vinte e seis a vinte e oito de julho para festas particulares.------------ 

- No dia trinta de julho, a Eng.ª Mafalda Soares, do Serviço de Ambiente de São Miguel,  

compareceu nesta Junta, de modo a recolher informações sobre os urzes a cortar no Caminho 

da Correia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- No dia dois de agosto a Junta de Freguesia recebeu seis jovens para realização do Programa 

OTL-J, Catarina Almeida, Frederico Correia, Mariana Baptista, Patrícia Sousa, Tiago Fanfa e 

Luís Vitorino. A Junta preparou alguns jogos desportivos para serem realizados neste dia para 

toda a população infanto-juvenil.------------------------------------------------------------------------------------- 

- No cinco de agosto, a Junta de Freguesia possibilitou, a toda a população infantojuvenil, um 

passeio até ao Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa.---------------------------------------------------

- No dia seis de agosto, a Junta de Freguesia possibilitou a toda a população infantojuvenil uma 

visita de estudo à Biblioteca Tomaz Borba Vieira. Nesta visita, visitaram os espaços da 

Biblioteca, o Núcleo Museológico do presépio, ouviram duas estórias e realizaram aula-oficina 

de Fenaquitoscópios O Fenaquistoscópio consiste num disco preso pelo centro com um arame 

ou uma agulha grossa de forma a poder-se fazê-lo girar rapidamente. O observador só tem de 

segurar o disco em frente a um espelho com as imagens voltadas para este, olhando através 

das ranhuras e girando o disco, as figuras adquirem movimento.------------------------------------------- 

- No dia oito de agosto, a Junta organizou um passeio até à Reserva Florestal de Recreio da 

Chã da Macela para toda a população infantojuvenil da freguesia. Com este passeio 

pretendemos que: as crianças e jovens brinquem ao ar livre e sejam capazes de conviver uns 

com os outros, tornando-as mais saudáveis e felizes.----------------------------------------------------------

- No dia nove de agosto, a Junta preparou alguns jogos tradicionais para toda a população 

infantojuvenil. Os jogos tradicionais são importantes, porque ocupam saudavelmente os tempos 

livres dos seus participantes. Além do aspeto cultural, o dinamismo lúdico e a carga afetiva que 

os jogos tradicionais contêm contribuem para: a integração em grupo; a aquisição de uma certa 

disponibilidade corporal porque, ao jogar, há necessidade de efetuar toda uma série de gestos e 

haver uma coordenação motora ajustada a cada situação; o desenvolvimento do sentido rítmico 

e compreensão de tempo, porque há jogos em que os intervenientes têm que usar o seu sentido 

rítmico dentro de determinado tempo; a estruturação do espaço, porque nos jogos há uma 

organização do espaço próprio; o enriquecimento oral da linguagem, uma vez que muitos jogos 
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usam o canto, as lengalengas e os diálogos que, para além de enriquecerem a linguagem, 

exigem um esforço de memorização; a formação da personalidade, quando os praticantes dos 

jogos desempenham papeis específicos, como quando conduzem um grupo, quando perdem, 

quando ganham, quando têm de inventar ou dar uma resposta de imediato, encontrando-se 

estas situações em quase todos os jogos tradicionais.--------------------------------------------------------- 

- No dia dezasseis de agosto, a Junta preparou alguns jogos desportivos para toda a população 

infanto-juvenil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Os colaboradores da Junta de Freguesia, durante o mês de agosto iniciaram arranjaram e 

pintaram muros na freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia vinte de agosto, a Junta de Freguesia solicitou apoio ao Sr. Diretor Regional da Ciência 

e Tecnologia, Dr.º Bruno Pacheco, para realizar obras de beneficiação no Jardim e Parque 

Infantil, uma vez que encontra-se com alguma escassez de equipamentos.----------------------------- 

- No dia vinte e um de agosto, esta Junta de Freguesia recebeu a licença por parte da Secretaria 

Regional da Energia, Ambiente e Turismo para proceder ao corte dos Urzes (Erica azorica), no 

Caminho da Correia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Neste mesmo dia, vinte e um, a Junta possibilitou, a toda a população infantojuvenil, um 

passeio até ao Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa.--------------------------------------------------- 

- No dia vinte e dois de agosto, a junta organizou um passeio para a TETRAPI - Ciência 

Divertida. Neste centro, a população infantojuvenil realizou duas atividades intituladas: "A 

cozinha é um laboratório" e a "Fábrica dos aromas". Estas atividades foram pagas pela própria 

junta de freguesia, com o intuito de despertar a curiosidade, a criatividade e a imaginação nas 

crianças e jovens, fazendo com que se apercebam do que é a ciência e da sua importância no 

mundo que nos rodeia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia vinte e sete de agosto, os colaboradores desta Junta de Freguesia procederam ao corte 

dos urzes (Erica azorica), no Caminho da Correia, mediante a licença da Secretaria Regional da 

Energia, Ambiente e Turismo, sendo devidamente acompanhados pelos vigilantes da natureza.--

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

- No dia vinte e oito de agosto, a Junta possibilitou, a toda a população infantojuvenil, um 

passeio até ao Complexo Municipal de Piscinas de Lagoa;--------------------------------------------------- 



 
FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ 

      ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA CHÃ 

9 560 - 550 RIBEIRA CHÃ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Av. Engº. Eduardo Arantes de Oliveira - Telef./Fax nº. 296913760 – E-mail : juntafribeiracha@sapo.pt 

 

7 

- Durante o mês de setembro, os colaboradores desta Junta de Freguesia continuaram com os  

trabalhos de corte dos urzes (Erica azorica) no Caminho da Correia, conforme Licença da 

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo.---------------------------------------------------------- 

- Durante o mês de setembro os técnicos operacionais da junta procederam à limpeza e 

colocação de terra no Caminho da Eira Velha.------------------------------------------------------------------- 

- No dia três de setembro, a Junta de Freguesia da Ribeira Chã, associou-se à Direção Regional 

do Ambiente, na 10ª Semana dos Resíduos dos Açores 2019. Apresentamos um projeto 

intitulado “Reciclar é sempre a melhor opção!” e concorremos ao Troféu EWWR 2019. O nosso 

principal objetivo com este projeto será estimular a população infanto-juvenil para a preservação 

ambiental e localização exata dos ecopontos na freguesia.--------------------------------------------------- 

- No dia doze de setembro, a Senhora Presidente da Junta participou na ação de sensibilização 

“A Proteção Civil e o Poder Local”, organizada pelo Serviço Regional de Proteção Civil e 

Bombeiros dos Açores (SRPCBA), realizada no CB de Vila Franca do Campo, das 19h30 às 

21h30, acompanhada pela Senhora Secretaria da Junta, Senhora Tesoureira, e Assistente 

Técnica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Após a leitura do relatório, o senhor José Pacheco retificou uma informação da atividade 

do relatório que se refere à visita da Tuna Mouronhense, indicando que foi o  o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia, António Gouveia, que acompanhou a Tuna e não o 

Presidente da Câmara Municipal de Mouronho.------------------------------------------------------------------ 

----------Em seguida, o senhor Rui Couto perguntou sobre a questão das árvores na entrada da 

freguesia e na rua de São José. Ao qual, a senhora presidente da junta de freguesia respondeu 

que a situação já tinha sido comunicada, mas que ainda não tinham obtido qualquer resposta 

até à data. O senhor José Pacheco salientou que a situação está inconcebível, pois o próprio 

autocarro não consegue passar, frisando que se deve alertar a Câmara Municipal para a 

gravidade e urgência da situação.------------------------------------------------------------------------------------ 

----------A senhora presidente da Assemleia de Freguesia, Graziela Paulos,  interveio, chamando 

a atenção para a necessidade de se proceder à limpeza da faixa de terreno ajardinado, 

adjacente ao muro da rua do Botelho, uma vez que este está em muito más condições. A 

senhora presidente da Junta de Freguesia respondeu que há excesso de trabalho e que os 

trabalhadores não conseguem dar resposta a tudo. A esta resposta da senhora presidente, o 

senhor Tiago Almeida realçou que não concordava que houvesse excesso de trabalho, que 
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haviam trabalhadores suficientes, mas que estes não apresentavam o rendimento pretendido, 

pois eram muito morosos. A senhora presidente, Victória Couto, explicou que a Junta só tem 

quatro trabalhadores e que estes não conseguem dar resposta aos caminhos da lavoura, tendo 

sugerido que na próxima reunião da Assembleia de Freguesia fosse feita uma visita aos matos, 

para que todos fiquem com a noção da situação. Mencionou ainda que, infelizmente, existem 

outras prioridades que os trabalhadores têm que atender, realçando  que a Junta de Frequesia 

está atenta às necessidades da freguesia. Neste seguimento, o senhor José Pacheco interveio, 

dizendo que se a Junta de Freguesia não tem capacidade, ou não possui meios deve assumir. 

Mencionando, ainda que a freguesia da Ribeira Chã é penalizada pela Câmara Municipal de 

Lagoa, visto que existem outras freguesias que são benefiadas com um maior número de 

trabalhadores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O senhor José Pacheco relembrou que a promessa eleitoral de vedar as casas do 

museu não foi ainda cumprida, enfatizando que é urgente pressionar a Câmara Municipal para 

vedar as referidas casas, porque corre-se o sério risco de a freguesia ficar sem património 

cultural. Este refere, ainda, que apesar de não ser da responsabilidade direta da junta de 

freguesia, esta não deixa de ser responsável de forma indireta, visto que tudo o que diz respeito 

à freguesia é da responsabilidade da Junta de Freguesia. Frisou que se deve distinguir o que é 

da responsabilidade da Junta de Freguesia, no entanto esta tem a obrigação moral de estar 

atenta a este tipo de situações.O senhor José Pacheco referiu ainda que a Junta de Freguesia 

deveria enviar um ofício à Câmara Municipal para legalizar  a situação em questão, visto que 

existem juristas na Câmara Municipal que servem para resolver a questão da legalização das 

terras. A senhora Paula Pacheco, secretária da Junta de Freguesia, interveio, dizendo que as 

responsabilidades não podem ser exclusivamente da Junta de Freguesia, pois se assim for mais 

ninguém se responsabilizará por nada, acabando por delegar as responsabilidades todas na 

Junta de Freguesia. Ao que o senhor José Pacheco reforçou a ideia de que a junta de freguesia 

é o mediador, que pode não ter os meios técnicos e financeiros para resolver a situação, mas 

que deve ser a primeira a interessar-se para que as coisas sejam resolvidas.--------------------------

----------O senhor José Pacheco questionou como estava a situação do parque de 

estacionamento do Caldeirão. Ao que a senhora presidente da junta de freguesia respondeu que 

o assunto já estava com a Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------- 
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----------O senhor José Pacheco referiu que na última reunião da Assembleia de Freguesia tinha 

sido proposto uma solução para resolver o problema da curva na entrada da rua. A senhora 

presidente da junta de freguesia interveio, refrindo que não se trata de um processo fácil, visto 

que é necessário saber quem é o proprietário e se o mesmo está interessado em vender. 

Referindo ainda que este assunto é da responsabilidade da Secretaria Regional, visto se tratar 

de uma estrada regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor José Pacheco interveio, novamente, questionando para quando se irá efetuar o 

saneamento básico na rua Padre João Caetano Flores, ao que a senhora presidente da junta de 

freguesia respondeu que ainda não havia uma data delineada. ---------------------------------------------

----------O senhor José Pacheco apresentou uma queixa dos moradores da freguesia em relação 

à  quantidade de gatos de rua, ao que foi respondido que estes iriam ser recolhidos para o canil 

municipal para futura adoção.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Em seguida, o senhor José Pacheco questionou sobre a afiliação da junta de freguesia 

nos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, realçando que isto seria uma mais-valia para a 

junta. A senhora presidente da junta de freguesia explicou que este assunto será tratado depois 

do evento dos fados, mas que, em princípio,  a junta de freguesia irá proceder à afiliação no 

Natal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ainda em relação ao relatório de atividades, o senhor José Pacheco abordou o assunto 

do roteiro turístico, dizendo que este propósito fazia parte do Manifesto Eleitoral da senhora 

Presidente da Junta e, como tal, constitui-se um compromisso. A Presidente mencionou que o 

assunto está a ser tratado, mas que a pessoa que estava a tratar desse assunto encontrava-se 

no momento de férias.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O mesmo membro fez ainda referência a outro compromisso eleitoral, o apoio educativo, 

e que já se tinham passado dois anos do mandato e que nada tinha sido feito a esse respeito. A 

senhora presidente da Assembleia de Freguesia interveio dizendo que o seu mandato ainda não 

tinha acabado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO Nº 2 – SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2019--------------------------------------------

----------Após a apresentação e análise do documento, relativo à segunda revisão orçamental de 

dois mil e dezanove, procedeu-se à sua votação, tendo sido, aprovado com seis votos a favor, 

pelos membros, Maria Graziela Paulos, José Maria Farpelha, Helena Costa, Susana Silva e 
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Tiago Almeida, e com duas abstenções, pelos membros, José Pacheco e Rui Couto, integrando 

os sete membros deliberativos presentes, tendo  sido assim aprovado por maioria.------------------- 

PONTO Nº 3 – OUTROS ASSUNTOS------------------------------------------------------------------------------ 

----------O senhor Tiago Almeida manifestou uma queixa por parte dos lavradores em relação ao 

tanque dos Cabeços, que se encontra todo obstruído com sujidades e silvas, além do fato de o 

terem partido, tornando impossível a sua utilização. Assim sendo, o senhor Tiago Almeida 

sugeriu que reconstruíssem o tanque ou então que o demolissem, visto que ninguém o utiliza . -- 

----------Nada mais havendo a tratar, sendo vinte horas e quarenta 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 

 

__________________________ 

Maria Graziela Paulos 

 

 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

_________________________ 

Susana Silva 

 

 

O SEGUNDO SECRETÁRIO 

 

_________________________ 

Tiago Almeida 


