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--- Aos vinte e oito dias de dezembro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, reuniu,
no edifı́cio da Casa do Povo do Porto Formoso, a Assembleia de Freguesia, presidida pela sua
presidente, Patrı́cia da Graça Medeiros Teixeira, com a presença dos seguintes vogais: Ana
Sofia da Silva Amaral e José Carlos Cabral Botelho, do Partido Socialista, e Tiago Ponciano
Medeiros, do Partido Social Democrata. ---------------------------------------------------------------------- Em representaçã o da Junta de Freguesia, estavam presentes o Presidente da Junta,
Emanuel Mendonça Furtado, o qual se fez acompanhar do Tesoureiro da Junta, Arnaldo
Medeiros Aguiar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa alertou para o facto de nã o existir quó rum para a Assembleia de
Freguesia funcionar, uma vez que apenas estavam presentes quatro vogais, pelo que teria de
aguardar-se trinta minutos, de acordo com o artigo vigé simo primeiro do Regimento da
Assembleia de Freguesia, para que pudesse haver quó rum. --------------------------------------------- Tendo decorrido trinta minutos, e continuando a nã o existir quó rum, deu-se inı́cio ao
registo de presenças dos vogais da Assembleia de Freguesia, tendo sido registadas as faltas
dos vogais Ana Maria Janeiro Aguiar Silva, Joã o Manuel Teixeira Viana e Clarisse Moniz Janeiro,
do Partido Socialista, e Rafaela de Fá tima Rebelo Vieira, do Partido Social Democrata, tendo
sido justificada a falta da vogal Carolina Rebelo Gonçalves Cabral, do Partido Social Democrata.
----- A Presidente da Mesa, comunicou que, de acordo com o referido artigo do Regimento da
Assembleia de Freguesia, seria convocada uma nova sessã o. ------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reuniã o, pela Presidente da Mesa,
da qual foi exarada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da
lei.
A Presidente da Assembleia de Freguesia
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