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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBEIRA 

CHÃ – LAGOA, REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE 

----------Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove, pelas dezoito 

horas, e após tolerância de 30 minutos, nesta freguesia de Ribeira Chã, no edíficio da Sede da 

Junta de Freguesia, compareceram os membros, Susana de Lurdes Borges Almeida Silva,  

Helena Margarida Pereira Lopes Costa e Mário Medeiros, sendo que este último apresentou 

renúncia às funções que iria desempenhar na Assembleia.  ------------------------------------------------- 

Não compareceram os membros Tiago Filipe Pacheco Almeida,  Maria Graziela Paulos e José 

Maria Pacheco de Torres Farpelha, no entanto apresentaram justificação. Os membros José 

Eduardo da Cunha Pacheco e Rui Alexandre Teixeira de Couto  não compareceram e não 

apresentaram justificação.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------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.---------------------------------- 

--------Considerando a falta de quórum, procedeu-se à marcação da quarta sessão ordinária que 

terá lugar no dia dez de janeiro de dois mil e vinte, pelas dezanove horas e trinta minutos, no 

edíficio da Sede da Junta de Freguesia, no qual foram remetidas as convocatórias para os todos 

os membros, cumprindo, assim, com os prazos estipulados por lei. --------------------------------------- 

----------Nada mais havendo a tratar, sendo dezoito horas e trinta minutos, declarou a Primeira 

Secretária da Assembleia de Freguesia 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. ------------ 

 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO 

_________________________ 

Susana Silva 

 

O SEGUNDO SECRETÁRIO 

_________________________ 

Tiago Almeida 


