ATA Nº 17
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017
----Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte horas e
cinquenta e cinco minutos, conforme o disposto no número um do artigo décimo
primeiro, da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro reuniu,
em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia de Aljubarrota, na sede de Junta de
Freguesia de Aljubarrota, em Aljubarrota, com a seguinte ordem de trabalho: ------------Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------Leitura de expediente recebido; ------------------------------------------------------------------Intervenções na generalidade (Cinco minutos cada membro). -------------------------------Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Informação das atividades da Junta de Freguesia; -------------------------------Ponto dois: Aprovação do PPI/dois mil e dezoito;---------------------------------------------Ponto três: Aprovação do mapa de pessoal/ dois mil e dezoito.------------------------------Ponto quatro: Aprovação do Orçamento/ dois mil e dezoito. --------------------------------Ponto cinco: Autorização para contrato de prospeção e arrendamento de baldio. ---------Intervenção do público - Quinze minutos. --------------------------------------------------------- Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa verificou-se que havia quórum para o início
da reunião, registando - se a falta, justificada, de Elisabete Branco Nogueira tendo
solicitado a sua substituição pela senhora Lídia Maria Cordeiro Maximiano Zeferino. --Regista-se a presença dos restantes membros da Assembleia de Freguesia e do
executivo da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------- Intervenções na generalidade. -----------------------------------------------------------------O senhor António José Vieira congratulou o senhor José Lourenço por integrar a
Proteção Civil Concelhia. Seguidamente, procedeu ao alerta de algumas situações na
freguesia, nomeadamente, a Rua das Terras em Aljubarrota a qual apresenta perigo
eminente às crianças que ali circulam diariamente; a perigosidade relativa à falta de
proteção nas pontes do IC Nove; sinalética luminosa nas várias passadeiras para peões;

seria importante averiguar se nas zonas de exploração mineira estão a ser cumpridas
todas as normas de segurança e as regras de exploração: proceder ao apelo da população
para a prevenção dos fogos. -----------------------------------------------------------------------O senhor António Araújo sugeriu que fossem feitas publicações na rede facebook acerca
dos vários momentos de atividade da Junta e Assembleia de Freguesia; que o orçamento
e a prestação de contas sejam expostos de forma projetada assim como os vários pontos
de ordem de trabalhos, com gráficos comparativos sempre que possível; alertou também
para o facto de os terrenos contíguos ao IC Nove continuarem sem acesso. Questionou
ainda o pedido de interesse público apresentado na Assembleia Municipal. ---------------O senhor Gabriel Vaz, questionou o ponto de situação da revisão do PDM – Plano
Diretor Municipal, sobre o saneamento básico em alguns lugares da freguesia, quais
perspetivas para o desenvolvimento do turismo na Ribeiro do Vale do Mogo, e a uma
zona industrial em Ataija de Cima – Casais Santa Teresa. -----------------------------------O senhor Presidente de Junta tomou a palavra informando que o proprietário na Rua das
Terras, em Aljubarrota, já foi alertado; irá fazer um oficio ao EP – Infraestruturas de
Portugal, para solicitar as barreiras nas pontes do IC Nove e acerca da sinalética
luminosa nas passadeiras da Estrada Nacional Oito; a fiscalização das zonas
envolventes à exploração mineira não é da competência da Junta de Freguesia, e o
conhecimento que temos é que as mesmas são ilegais e que existem processos no
Ministério Público. Relativamente aos acessos do IC Nove os proprietários terão que
pedir intervenção judicial; o pedido de interesse público é relativo ao Aterro do Vale
Grande em Moleanos. Por fim, no que respeita à revisão do PDM, o saneamento para o
Carvalhal tem o projeto mas não para o Portugal Vinte Vinte para fundos comunitários;
toda a zona entre o lugar de Moleanos e Casais Santa Teresa é considerada polo
industrial pelo que não será zona industrial; já se efetuou uma primeira reunião com o
senhor vereador do desporto sendo a Ribeira do Vale do Mogo um dos pontos de
trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------ Informação das atividades da Junta de Freguesia ------------------------------------------O senhor Presidente de Junta fez uma breve análise das atividades efetuadas até à
presente data, destacando a aquisição do prédio rústico junto à rotunda de Aljubarrota; a
Vila de Aljubarrota irá acolher um Espaço do Cidadão, o qual será no espaço físico do
celeiro; procedeu-se à iniciação das negociações para a aquisição do prédio urbano da

Janela Manuelina na Vila de Aljubarrota. Por fim, e como já se pode constatar foram
adquiridas as primeiras figuras para a realização do presépio em tamanho real no espaço
das Ruínas da Padeira. -------------------------------------------------------------------------------- Aprovação do PPI/dois mil e dezoito --------------------------------------------------------Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo décimo sexto, da
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de
Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia o
PPI para o ano financeiro de dois mil e dezoito. -------------------------------------------------- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo
nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número um a votação, a qual foi
aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------------------------- Aprovação do mapa de pessoal/ dois mil e dezoito ----------------------------------------Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo décimo sexto, da
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de
Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia o
mapa de pessoal para o ano de dois mil e dezoito. ------------------------------------------------ Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea m) do artigo
nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número dois a votação, a qual foi
aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------------------------- Aprovação do Orçamento/ dois mil e dezoito ----------------------------------------------Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo décimo sexto, da
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de
Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia o
orçamento da receita e despesa para o ano financeiro de dois mil e dezoito, o qual
apresenta um montante total de quatrocentos e noventa mil novecentos e sessenta e um
euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea a) do artigo
nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número três a votação, a qual foi
aprovada por unanimidade e em minuta. ----------------------------------------------------------- Autorização para contrato de prospeção e arrendamento de baldio ----------------------Em conformidade com o disposto no número um, alínea xx) do artigo décimo sexto, da
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de
Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia a

autorização para a escritura de um prédio rústico para prospeção e arrendamento,
inscrito na matriz sob o número quatro quatro um nove, sito em Moleanos, com a
entidade Farpedra, Limitada, com sede em Moleanos, NIF cinco zero um um seis seis
zero zero nove. --------------------------------------------------------------------------------------Mais, solicita-se autorização para proceder à escritura pública do contrato de prospeção
e arrendamento. ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número dois, alínea a) do artigo
nono, o Presidente da Mesa, colocou a proposta número quatro a votação, a qual foi
aprovada por unanimidade e em minuta, e o senhor Presidente de Junta mandatado para
todos os atos necessários. ---------------------------------------------------------------------------- Intervenção do público -------------------------------------------------------------------------O senhor Amílcar alertou que circulam bastantes camiões carregados com entulho em
Casais Santa Teresa e que os proprietários continuam sem acessos às suas propriedades
consequência das obras do IC nove. -------------------------------------------------------------O senhor Presidente de Junta respondeu que assim que possível irá ser alcatroado um
troço com cerca de cem metros devido a essa situação, quanto ao IC Nove está prevista
a criação de uma rotunda no IC Dois em Casais Santa Teresa. ------------------------------O senhor Jorge Alves começou por felicitar os órgãos eleitos. Informou os presentes
que no lugar de Lagoa do Cão não há falta de limpeza junto das casas de habitação, e
que devido ao facto de terem sido eliminados os artigos quarenta e um a quarenta e três
do PDM, não sendo viabilizada a construção logicamente há mata. ------------------------Alertou o senhor Presidente de Junta para que seja consultado o Decreto Lei número
cento e sessenta e três/dois mil e seis, de oito de agosto, a fim de serem cumpridas as
normas de construção da rampa do Centro Pastoral dos Moleanos. -------------------------Questionou ainda, se a Rua das Fontainhas em Lagoa do Cão irá ser alcatroada em parte
ou na totalidade. ------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente de Junta respondeu que será toda alcatroada. --------------------------O senhor Jorge Alves apelou ao senhor e membro da Assembleia de Freguesia,
Fernando Barbosa, que seja mais participativo que no mandato anterior, ou seja não
tendo tantas faltas às reuniões. ---------------------------------------------------------------------

Por fim, e pelo que é do seu conhecimento, alertou que o senhor proprietária da
Ruipedra não teve em atenção o parecer negativo da Assembleia de Freguesia e já está a
extinguir o caminho confinante á sua propriedade. --------------------------------------------O senhor António José Vieira, aconselhou o senhor Presidente de Junta a solicitar a
fiscalização ao caminho, uma vez que existe um parecer negativo. -------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia de Aljubarrota
deu por encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos, da
qual se lavrou a presente ata, que depois de lida em voz alta e aprovada pela
Assembleia, será assinada pela mesa: -----------------------------------------------------------PRESIDENTE:__________________________________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO:_______________________________________________
SEGUNDO SECRETÁRIO:_______________________________________________

ATA Nº 16
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017
----Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas,
conforme o disposto no número um do artigo décimo primeiro, da Lei número setenta e
cinco/dois mil e treze, de doze de setembro reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia
de Freguesia de Aljubarrota, na sede de Junta de Freguesia de Aljubarrota, em
Aljubarrota, com a seguinte ordem de trabalho: ---------------------------------------------Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------Leitura de expediente recebido; ------------------------------------------------------------------Intervenções na generalidade (cinco minutos cada membro). --------------------------------Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Ata da reunião anterior; --------------------------------------------------------------Ponto dois: Informação das atividades da Junta de Freguesia; -------------------------------Ponto três: Autorização para celebração de escritura pública. -------------------------------Período após a Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------Intervenção do público - Quinze minutos. --------------------------------------------------------- Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa verificou-se que havia quórum para o início
da reunião, registando - se as faltas, justificadas, dos membros António José Pereira da
Silva Vieira, António Pinto Carreira de Araújo e Cláudia Pestana da Silva Cordeiro,
tendo os mesmos solicitado a sua substituição pelo senhor Amadeu Ferreira, Amílcar
Rodrigues Salgueiro e Rui Pedro dos Santos Peralta, respetivamente, e injustificada dos
membros Fernando António Albuquerque Barbosa e Elisabete Branco Nogueira. -------Regista-se a presença dos restantes membros da Assembleia de Freguesia e do
executivo da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------

Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------- Intervenções na generalidade. -----------------------------------------------------------------O senhor Amílcar Salgueiro questionou acerca da ligação das propriedades rústicas
relativamente à povoação de Ataija de Cima e Casais de Santa Teresa, após a passagem
do ICNove. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Amadeu questionou relativamente ao desenvolvimento do processo do
possível nó de ligação do ICNove em Aljubarrota, e ainda qual a possibilidade de criar
um parque para a paragem de autocaravanas na freguesia. -----------------------------------O senhor Presidente de Junta tomou a palavra informando que os acessos às
propriedades estão a ser muito complicados de resolver, por outro lado a entidade Infra
Estruturas de Portugal prevê construir algumas rotundas no IC Dois, entre elas está
Casais de Santa Teresa. ----------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------ Ata da reunião anterior -------------------------------------------------------------------------Foi presente a ata da reunião anterior, tendo sido lida em voz alta pelo senhor António
Vitorino, segundo secretário da mesa. -----------------------------------------------------------Deliberação: A Assembleia de Freguesia procedeu à votação da ata número quinze, a
qual foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Informação das atividades da Junta de Freguesia ------------------------------------------O senhor Presidente de Junta fez uma breve análise das atividades efetuadas até à
presente data. ------------------------------------------------------------------------------------------- Autorização para celebração de escritura pública ------------------------------------------A Junta de Freguesia solicita à digníssima Assembleia autorização para proceder à
escritura de ratificação de metros relativamente à escritura efetuada anteriormente com
a entidade RHVSTONE, Lda, NIF cinco um zero quatro seis quatro cinco três zero. ----Assim como, autorização para representar e assinar pela Junta de Freguesia todos os
atos necessários perante as entidades competentes. ---------------------------------------------- Deliberação: O Presidente da Mesa colocou a proposta número um a votação, a qual
foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- Intervenção do público -------------------------------------------------------------------------O senhor Rui Bento agradeceu à Junta de Freguesia a ajuda na Associação das Azenhas
de Chiqueda. -----------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia de Aljubarrota
deu por encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos, da
qual se lavrou a presente ata, que depois de lida em voz alta e aprovada em minuta pela
Assembleia, será assinada pela mesa: -----------------------------------------------------------PRESIDENTE:__________________________________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO:_______________________________________________
SEGUNDO SECRETÁRIO:_______________________________________________

ATA Nº 15
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 21 DE ABRIL DE 2017
----Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas,
conforme o disposto no número um do artigo décimo primeiro, da Lei número setenta e
cinco/dois mil e treze, de doze de setembro reuniu, em sessão ordinária, a Assembleia
de Freguesia de Aljubarrota, na sede de Junta de Freguesia de Aljubarrota, em
Aljubarrota, com a seguinte ordem de trabalho: ---------------------------------------------Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------Leitura de expediente recebido; -------------------------------------------------------------------Intervenções na generalidade (5 minutos cada membro). -------------------------------------Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Leitura e votação da ata da reunião anterior; --------------------------------------Ponto dois: Informação das atividades da Junta de Freguesia; -------------------------------Ponto três: Apreciação e votação da prestação de contas da gerência de 2016;------------Ponto quatro: Apreciação e votação de alteração a poente da Rua da Cavadinha em
Moleanos. --------------------------------------------------------------------------------------------Período após a Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------Intervenção do público - 15 minutos. --------------------------------------------------------------- Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa verificou-se que havia quórum para o início
da reunião, registando - se as faltas, justificadas, dos membros António Henriques
Domingos e António Manuel Carreira da Silva, tendo os mesmos solicitado a sua
substituição pelo senhor Rui Pedro dos Santos Peralta e José Lourenço de Sousa,
respetivamente, e injustificada do membro Fernando António Albuquerque Barbosa. --Regista-se a presença dos restantes membros da Assembleia de Freguesia e do executivo
da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente de Assembleia de Freguesia solicitou à digníssima Assembleia para
que fossem introduzidas duas propostas para a ordem de trabalhos, a proposta número

três para emissão de um Voto de Louvor ao cidadão Bruno Carreira de Casais de Santa
Teresa; a proposta número quatro apresentação e votação do projeto do Memorial aos
Combatentes. -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberação: Foi votada a introdução das propostas, tendo sido aprovada por
unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------- Intervenções na generalidade. -----------------------------------------------------------------O senhor Alcides Bártolo pediu a palavra e informou que na sequência da proposta
número um, da reunião de dezasseis de junho de dois mil e dezasseis, da qual resultou o
voto contra com declaração de voto do grupo que represento, foi efetuada uma
deslocação ao local com o senhor Presidente de Junta e Presidente de Assembleia,
designadamente à pedreira da entidade Ruipedra, em Covões, e constataram que além de
o mesmo não apresentar a documentação de posse dos terrenos, foi efetuado o caminho
alternativo ao existente sem aprovação, pelo que não pode ser utilizado sem inicio de
novo processo e respetiva aprovação em reunião de Assembleia de Freguesia. -----------O senhor António Vieira pediu a palavra para congratular a Junta de Freguesia pela
aquisição do prédio urbano, designado de celeiro de Aljubarrota, e questionou qual a
finalidade que o mesmo vai ter e se a Assembleia de Freguesia seria chamada para ser
ouvida.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------- Ata da reunião anterior -------------------------------------------------------------------------Foi presente a ata da reunião anterior, tendo sido lida em voz alta pelo senhor António
Vitorino, segundo secretário da mesa. -----------------------------------------------------------Deliberação: A Assembleia de Freguesia procedeu à votação da ata número catorze, a
qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- Informação das atividades da Junta de Freguesia -------------------------------------------O senhor Presidente de Junta fez uma breve análise das atividades efetuadas até à
presente data, salientando que há cerca de dois anos, dois anos e meio a Junta
manifestou vontade de adquirir o celeiro mas não existiu abertura da família para o
fazer, o edifício foi agora adquirido pela Câmara Municipal depois de várias reuniões
com os proprietários, pois foi necessário negociar o valor final. Sendo o mesmo
propriedade da Câmara Municipal será a finalidade determinada pela mesma, no entanto
como Presidente de Junta já manifestei junto do senhor Presidente de Câmara que seria

o local ideal para o desenvolvimento cultural na Vila, como por exemplo um centro
interpretativo. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor António Vieira sugeriu o levantamento de ideias para uma possível sugestão à
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- Apreciação e votação da prestação de contas da gerência de dois mil e dezasseis -----Em conformidade com o disposto no número um, alínea e) do artigo décimo sexto, da
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de
Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia a
prestação de contas relativa ao ano financeiro de dois mil e dezasseis, a qual apresentou
um valor total de quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e seis euros
e sessenta e nove cêntimos, sendo o saldo positivo para a gerência do ano de dois mil e
dezassete de cento e trinta e seis mil oitenta e três euros e quarenta e um cêntimos. -----Deliberação: Em conformidade com o disposto no número um, alínea b) do artigo nono,
o Presidente da Mesa colocou a proposta número um a votação, a qual foi aprovada com
duas abstenções da bancada representante do CDS/PP. ------------------------------------------ Apreciação e votação de alteração a poente da Rua da Cavadinha em Moleanos ------Em conformidade com o disposto no número um, alínea xx) do artigo décimo sexto, da
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a Junta de
Freguesia submete à apreciação e aprovação da digníssima Assembleia de Freguesia a
alteração do traçado da Rua da Cavadinha, lugar de Moleanos. --------------------------------- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número dois, alínea k) do artigo
nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número dois a votação, a qual foi
aprovada por unanimidade, com as seguintes ressalvas: --------------------------------------Primeira – a entidade Farpedra deverá proceder à alteração dos serviços públicos, como
a eletricidade, comunicações e conduta de água; -----------------------------------------------Segunda - a entidade Farpedra deverá proceder à alteração das infraestruturas
rodoviárias, como pavimentação de via e arranjo de bermas, --------------------------------Terceira - A utilização do novo traçado apenas se tornará efetiva quando após
fiscalização do Presidente de Junta de Freguesia, concluir que estão criadas todas as
alterações necessárias à circulação rodoviária e de segurança. --------------------------------

--- Voto de Louvor ----------------------------------------------------------------------------------Em conformidade com o disposto no número um, alínea xx) do artigo décimo sexto, da
Lei nº setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, propõe que seja
atribuído um Voto de Louvor de Mérito ao jovem Bruno Carreira, natural de Casais de
Santa Teresa, o qual foi considerado o Jovem Cientista do Ano dois mil e dezasseis, ao
vencer o Prémio Fluviário de Mora. ----------------------------------------------------------------- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número dois, alínea k) do artigo
nono, o Presidente da Mesa colocou a proposta número três a votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- Projeto do Memorial aos Combatentes -------------------------------------------------------Comissão nomeada pela digníssima Assembleia de Freguesia apresentou o projeto do
Memorial aos Combatentes, devidamente documentado com relatório e anexos, para
análise e votação em reunião da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------- Deliberação: Em conformidade com o disposto no número dois, alínea k) do artigo
nono, o Presidente da Mesa, colocou a proposta número quatro a votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- Intervenção do público --------------------------------------------------------------------------O senhor Rui Bento, residente em Chiqueda, representante da Associação Azenhas de
Chiqueda, associação criada para a limpeza do Rio de Chiqueda, pede a intervenção da
Assembleia de Freguesia pelo facto de a Associação Amiqueda, também com sede em
Chiqueda, constituída por sete elementos, expulsou a Associação Azenhas de Chiqueda
das instalações das azenhas. Assim sendo, a Associação Azenhas de Chiqueda pediu ao
Município de Alcobaça a cedência de uma parte do espaço junto do nascente do rio para
criar a sede da associação, solicitando o parecer favorável da digníssima Assembleia. --O senhor Presidente de Junta, informou a digníssima Assembleia que tem conhecimento
da situação e que não vê qualquer inconveniente no parecer favorável à cedência do
espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Jorge Alves começou por felicitar a limpeza do rio de Chiqueda; sugeriu que o
regimento da Assembleia fosse alterado, pedindo a demissão do membro Fernando
Albuquerque, devido ao facto de faltar constantemente às reuniões não prestando um
bom serviço à sociedade; questionou acerca da evolução do processo relativo ao centro
de saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia de Aljubarrota
deu por encerrada a reunião, pelas vinte e três horas e vinte minutos, da qual se lavrou a
presente ata, que depois de lida em voz alta e aprovada pela Assembleia, será assinada
pela mesa: --------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE:__________________________________________________________
PRIMEIRO SECRETÁRIO:_______________________________________________
SEGUNDO SECRETÁRIO:_______________________________________________

