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---------------------------------------------------- Ata número 7 / 2017 -----------------------------------------------------

---------- Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas 21:18 horas, 

ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 75/2013, de 12-set, reuniu a Assembleia de Freguesia de 

Monchique, na sequência da convocatória de 15-dez-2017, subscrita pelo presidente da Mesa, estando 

presentes os seguintes membros do órgão, a saber: -----------------------------------------------------------------

---------- a) pelo Partido Socialista (PS): ANA ISABEL NUNES MARREIROS, JOSÉ GUILHERME TEIXEIRA MARTINIANO, 

JOSÉ PEDRO VALÉRIO ALVES, PAULO SÉRGIO MARTINS SAMPAIO, e VICTOR MANUEL DOS SANTOS CORREIA; -------------

---------- b) pelo Partido Social Democrata (PPD/PSD): CARLOS MIGUEL DIOGO DA QUINTA (em substituição de 

MARIA LUÍSA TIAGO MARTINS), MARIANA ISABEL VICENTE GINGEIRA (em substituição de DUARTE NUNO ALVES 

FERREIRA XAVIER GOUVEIA); -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- c) pelo movimento Cidadãos por Monchique (CpM): CRISTINA ISABEL DUARTE DE SOUSA. ------------

---------- Ausências: não compareceu BEATRIZ ISABEL MEDRONHO DA COSTA (PPD/PSD), que substituiria 

PAULINA ISABEL VIEIRA COELHO E NOBRE FURTADO, conforme pedido deste membro efetivo. --------------------

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

---------- Estiveram presentes os membros do Executivo, a saber: JOSÉ GONÇALO NOBRE DUARTE DA SILVA 

(Presidente), ANA PAULA GERVÁSIO PENTEADO CORREIA DE ALMEIDA (secretária) e VÍLSON SANTANA MARTINS 

AMADO (tesoureiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- O órgão deliberativo da Freguesia de Monchique reuniu com a seguinte: ----------------------------

------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------------------

---------- Ponto I – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------

---------- Ponto 1 – Aprovação de atas das reuniões anteriores (Ata n.º 6/2017, de 25-out – ordinária); -

---------- Ponto 2 – Justificação de faltas; ---------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto 3 – Expediente geral; --------------------------------------------------------------------------------------

---------- Ponto 4 – Informações e propostas dos membros; ------------------------------------------------------- -

---------- Ponto II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------

---------- Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do presidente da Junta de Freguesia, acerca das 

actividades desenvolvidas e situação financeira da mesma. ------------------------------------------------------

---------- Ponto 2 – Apreciação e votação de proposta de adesão à ANAFRE. ----------------------------------

---------- Ponto 3 – Apreciação e votação das Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 2018. -

---------- Ponto III – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ------------------------------------------------------

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

---------- E sendo 21:23 horas, verificada a existência de quórum, o presidente da Mesa, VICTOR SANTOS 

CORREIA, declarou aberta a sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- : --------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto Um – APROVAÇÃO DA ATA N.º 6/2017, DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 25-OUT-2017: --

---------- Foi presente a proposta de redação da ata da reunião n.º 6/2017, da sessão realizada no dia 

23-jun-2017, a qual fora expedida aos membros do órgão, aquando da convocatória, razão pela qual 

foi dispensada a sua leitura. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo inscrições para intervir, o presidente da Mesa colocou a ata a votação tendo a 

mesma sido APROVADA, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------

---------- Os membros CARLOS DA QUINTA (PPD/PSD) e MARIANA GINGEIRA (PPD/PSD) não participaram na 

votação em virtude de não terem estado presentes na sessão a que aquela ata se reportava. -----------

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

---------- Ponto Dois – JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS DOS MEMBROS: -------------------------------------------------

---------- Ponto dois ponto um – Faltas justificadas: -------------------------------------------------------------------

---------- Sob proposta da Mesa e perante o pedido de justificação da ausência e de substituição 

formulado pelos membros DUARTE XAVIER GOUVEIA (PPD/PSD), LUÍSA MARTINS (PPD/PSD) e PAULINA 

FURTADO (PPD/PSD), as respetivas faltas foram consideradas justificadas. --------------------------------------

---------- Ainda sob proposta da Mesa e perante a informação prévia da ausência do membro substituto 

BEATRIZ COSTA (PPD/PSD), a respetiva falta foi considerada justificada. -------------------------------------------

---------- Ponto dois ponto dois – Faltas injustificadas: ---------------------------------------------------------------

---------- Não foram apreciadas faltas injustificadas. -------------------------------------------------------------------

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

---------- Ponto Três – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: ----------------------------------------------------------------

---------- Foi presente uma comunicação dirigida à Assembleia de Freguesia, a saber: -----------------------

---------- a) Apuramento geral das eleições dos órgãos das autarquias locais [  ] (registo n.º 

654/2017, de 03-nov) – foi presente a comunicação do Município de Monchique a remeter, a pedido 

do presidente da Assembleia de Freguesia, a ata da reunião de apuramento geral da eleição dos órgãos 

das autarquias locais do concelho de Monchique; --------------------------------------------------------------------

---------- b) Ausência e pedido de substituição [  ] (registo n.º 731/2017, de 20-dez) – foi presente 

a comunicação do membro DUARTE XAVIER GOUVEIA (PPD/PSD) a informar da impossibilidade de 

participar na sessão a que a presente ata se reporta e a solicitar a sua substituição; ------------------------

---------- c) Ausência e pedido de substituição [  ] (registo n.º 733/2017, de 20-dez) – foi presente 

a comunicação do membro LUÍSA MARTINS (PPD/PSD) a informar da impossibilidade de participar na 

sessão a que a presente ata se reporta e a solicitar a sua substituição; ------------------------------------------

---------- d) Ausência e pedido de substituição [  ] (registo n.º 734/2017, de 21-dez) – foi presente 

a comunicação do membro PAULINA FURTADO (PPD/PSD) a informar da impossibilidade de participar na 

sessão a que a presente ata se reporta e a solicitar a sua substituição; ------------------------------------------
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---------- b) Ausência [  ] (registo n.º 735/2017, de 27-dez) – foi presente a comunicação do 

membro substituto BEATRIZ COSTA (PPD/PSD) a informar da impossibilidade de participar na sessão a 

que a presente ata se reporta. -------------------------------------------------------------------------------------------- -

---------- Não foi apresentada mais nenhuma comunicação recebida. --------------------------------------------

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

---------- Ponto Quatro – INFORMAÇÕES E PROPOSTAS DOS MEMBROS: ----------------------------------------

---------- O presidente da Mesa informou que tinha sido recebida uma proposta [  ], subscrita 

pelos membros eleitos pelo Partido Socialista, preconizando um voto de pesar pelo falecimento de 

HÉLDER RENATO RODRIGUES, nos seguintes termos: «VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE HÉLDER 

RENATO RODRIGUES: Os membros da Assembleia de Freguesia de Monchique, eleitos pela lista 

pertencente ao Partido Socialista, 1) considerando o inesperado falecimento de Hélder Renato 

Rodrigues, ocorrido no passado dia 06-dez-2017, aquando do exercício das funções que desempenhava 

no Município de Monchique, onde era chefe de gabinete do Presidente da Câmara; 2) considerando 

que Hélder Renato Rodrigues, por força das funções que desempenhava, era um importante elo de 

ligação do Executivo Municipal com as Freguesias da área do concelho, ações que sempre desenvolveu 

com cortesia e empenho pessoal; propõem a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento precoce 

de HÉLDER RENATO VIEIRA DUARTE RODRIGUES, cidadão que exercia as funções de Chefe de Gabinete do 

Presidente da Câmara Municipal de Monchique, manifestando as sentidas condolências à família e ao 

Município de Monchique. Monchique, 28 de dezembro de 2017, Os eleitos pelas listas do Partido 

Socialista, VICTOR SANTOS CORREIA, PAULO SAMPAIO, ANA ISABEL MARREIROS, JOSÉ GUILHERME MARTINIANO E JOSÉ 

PEDRO ALVES.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Tendo sido colocada a apreciação e não tendo havido inscrições para intervir, o presidente 

colocou-a a votação tendo a mesma sido APROVADA, por unanimidade. ---------------------------------------

---------- Não havendo mais inscrições para intervir neste ponto, o presidente da Mesa deu-o por 

encerrado e introduziu o período da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------

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

--------- : ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto Um – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA 

ACERCA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E SITUAÇÃO FINANCEIRA DA MESMA: ---------------------------

--------- Foi entregue à Mesa uma informação subscrita pelo presidente da Junta subordinada às 

atividades desenvolvidas pela autarquia e sobre a situação financeira desta. O documento foi apenso 

à presente acta [  ], tendo o seguinte teor: «A fim de dar cumprimento ao estatuído na alínea 

n) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 169/99, de 19-set, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5 –

A/2002, de 11-jan, cumpre-me apresentar, como Presidente da Junta de Freguesia de Monchique, a 

seguinte informação escrita, relativa às atividades desenvolvidas entre o dia 14 de outubro e a presente 
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data, bem como à atual situação financeira da Junta. Além das atividades habituais e sistemáticas 

desta Freguesia, a que o presente executivo fez questão de dar continuidade, nomeadamente, a 

manutenção diária da Ludoteca e da Sala de Estudo, o pagamento de telefone e o fornecimento de 

produtos de higiene e limpezas às Escolas do 1º Ciclo e do Pré-Escolar da Freguesia, foram realizadas 

ainda as seguintes atividades: Apoio financeiro às despesas de alojamento de um grupo de vinte 

crianças do Agrupamento de Escolas de Monchique que participaram no lançamento dos livros 

“Histórias da Ajudaris 2017”, que decorreu no dia 28 de outubro em Gondomar, no valor de 10 euros 

por criança; Participação do Presidente da Junta, juntamente com a Presidente do anterior executivo 

desta Freguesia, na atividade «Ler+ para Vencer», que decorreu na Escola Básica Manuel do 

Nascimento no dia 10 de novembro, e na qual foram oferecidos exemplares da obra A cavalo no tempo, 

de LUÍSA DUCLA SOARES, a todos os alunos que entraram para o 5.º ano; Representação desta Freguesia 

no V Colóquio de Moinhos e Moagens do Sul de Portugal, que decorreu no dia 17 de novembro, em 

Santiago de Cacém, através de um grupo de cidadãos cuja deslocação foi organizada e assegurada 

pela Junta de Freguesia; Representação desta Freguesia no 62.º Encontro Global de Guitarras do 

Algarve, que decorreu nos dias 25 e 26 de novembro, com a participação de uma jovem que frequenta 

o polo monchiquense da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve, e cujo transporte foi assegurado 

pelo Presidente da Junta; Organização do Magusto Tradicional da Freguesia, que teve lugar no dia 12 

de novembro, animado pela acordeonista monchiquense Eulália Nunes, com oferta de castanhas e de 

uma bebida tradicional aos participantes, e que contou com a colaboração do Clube Desportivo e 

Cultural da Nave numa estratégia de reforço da revitalização das tradições; Apoio logístico ao Magusto 

Tradicional de Alferce e à Festa da Castanha de Marmelete mediante a cedência de tendas; Oferta de 

um saco de castanhas à CRACEP para realização do magusto desta instituição; Visita do Presidente da 

Junta à Casa Social dos Casais, com a vice-presidente da Câmara Municipal de Monchique, a vereadora 

Arminda Andrez, no dia 30 de novembro, para avaliação da possibilidade de uma intervenção conjunta 

no edifício, tendo em vista a rentabilização deste espaço e a sua dinamização ao serviço da 

comunidade; Participação do Presidente e do Tesoureiro da Junta na cerimónia de ordenação como 

diácono do jovem João Quintas, de famílias monchiquenses, que teve lugar no dia 3 de dezembro, no 

Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa; Organização de um jantar convívio de Natal com os funcionários 

da Freguesia, que teve lugar no dia 7 de dezembro, no Restaurante Jardim das Oliveiras, com atribuição 

de vales-oferta aos funcionários e aos seus filhos menores/estudantes; Sessão formativa no polo 

museológico do Moinho de Água do Poucochinho, no dia 8 de dezembro, orientada pelo Presidente da 

Junta e dirigida a um grupo de 15 fotógrafos da “Associação Livre de Fotógrafos do Algarve; 

Representação da Freguesia num Concerto promovido pelo Município de Portimão para celebrar o Dia 

da Cidade, que teve lugar no dia 9 de dezembro, com a participação de 3 jovens do polo monchiquense 

da Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve (da responsabilidade desta Freguesia), cujo transporte foi 
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assegurado pela Junta de Freguesia; Organização da sessão de lançamento do livro Montanário, do 

jovem escritor monchiquense EDUARDO JORGE DUARTE, no dia 9 de dezembro, no snack-bar Fonte dos 

Chorões, que contou com cerca de duas centenas de participantes, tendo esta Freguesia assegurado 

toda a dinâmica da apresentação e um beberete no final da sessão; Participação do Presidente num 

jantar promovido pela APAGARBE, no dia 9 de dezembro, onde foi projetado o filme “Medronho todos 

os dias”, apoiado pelo executivo anterior. Foi oferecida à Freguesia de Monchique uma cópia do filme 

e está a ser agendada uma exibição pública do mesmo. Organização de sessões de cinema, em sala 

adequada, entre os dias sete e catorze de dezembro, para todas as crianças e jovens que frequentam 

os estabelecimentos de ensino da Freguesia, do Pré-escolar ao 3º ciclo, para assistência aos seguintes 

filmes: O Gangue do Parque, Coco, Paddington e Star Wars; Organização de um jantar convívio de 

Natal com as crianças e jovens sócios da Ludoteca e seus familiares, que teve lugar no dia 10 de 

dezembro, no restaurante Teresinha, com ofertas simbólicas a todas as crianças e financiamento da 

sua refeição; Organização do Lanche Sénior 2017, que teve lugar no dia 17 de dezembro, no restaurante 

Teresinha, e que contou com a participação de 250 seniores da Freguesia, com animação musical e 

oferta de uma prenda simbólica; Participação do Tesoureiro da Junta na Gala e no Almoço de Natal do 

Clube Recreativo e Cultural da Nave, que decorreram nos dias 1 e 17 de dezembro, respetivamente; 

Participação do Presidente e do Tesoureiro em vários eventos promovidos pelo Agrupamento de 

Escolas de Monchique, durante a quadra natalícia; Organização do XVII Encontro de Estudantes 

Monchiquense no Ensino Superior, subordinado ao tema “Boomerang com jantar”, que decorreu no 

dia 27 de dezembro, no restaurante Teresinha, dinamizado pela coreógrafa Madalena Vitorino, e que 

contou com a participação de 47 estudantes da Freguesia e de outros jovens e adultos, no qual foram 

sorteados vales de valores diversos para uso em estabelecimentos comerciais da Freguesia e uma 

viagem; Cedência de espólio para ser exposto temporariamente na Exposição Museológica “Por trilhos 

da pedra e do ferro”, correspondendo a uma solicitação de três responsáveis de três associações da 

Freguesia; Aquisição de material e equipamento diverso para diferentes espaços e serviços desta 

Freguesia, nomeadamente; um quadro magnético para as aulas de guitarra, dois desumidificadores, 

quatro aquecedores, vinte e quatro cadeiras, um berbequim recarregável, uma tostadeira, entre 

outros; Cedência do funcionário da Freguesia, CARLOS ALBANO, para integrar as ECIN (Equipas de 

Combate a Incêndios), sempre que houve alertas de nível elevado e dadas as competências do mesmo. 

Esta é uma prática já seguida em anos anteriores.---------------------------------------------------------------------

---------- Relativamente à situação financeira da Freguesia, é meu dever informar que não há dívidas a 

fornecedores e que o saldo atual desta freguesia é de 60190,66 € (sessenta mil e cento e noventa euros 

e sessenta e seis cêntimos).» ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- Terminada a apresentação da informação, o presidente da Mesa perguntou se o presidente 
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da Junta, JOSÉ GONÇALO, queria fazer algum aditamento ou complementar com alguma informação, ao 

que este manifestou disponibilidade para prestar os esclarecimentos adicionais necessários sobre 

eventuais dúvidas ou questões dos membros. -------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, o presidente da Mesa perguntou se algum membro queria usar da palavra para 

solicitar esclarecimentos ou fazer comentário, e, não havendo inscrições para intervir, declarou o 

ponto encerrado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- Ponto 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE ADESÃO À ANAFRE (ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE FREGUESIAS): ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente uma proposta emanada da Junta relativa à adesão de Freguesia de Monchique à 

ANAFRE (Associação Nacional das Freguesias). O documento foi apenso à presente ata [  ], 

tendo o seguinte teor: «PROPOSTA DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS. Para efeitos 

do disposto no artigo 9.º, n.º 1, alínea j) e do estipulado no n.º 3 e n.º 4 do artigo 57.º do Anexo I à lei 

n.º 75/2013, de 12-set, e na sequência da deliberação tomada pela Junta de Freguesia, na reunião de 

27-nov-2017, propõe à Assembleia de Freguesia se digne autorizar a adesão da Freguesia de 

Monchique à ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), contribuinte n.º 502176482, com sede no 

Palácio da Mitra, na Rua do Açúcar, n.º 56, 1950-009 Lisboa, com efeitos a partir do dia 01-jan-2018. 

Monchique, 28 de novembro de 2017, O Presidente da Junta de Freguesia, JOSÉ GONÇALO NOBRE DUARTE 

DA SILVA.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O presidente da Mesa lembrou que a proposta tinha sido expedida aos membros, estando 

agora a apreciação e Executivo poderia esclarecer algumas dúvidas do plenário. ----------------------------

---------- Não havendo inscrições para intervir, o presidente da Mesa colocou a proposta a votação 

tendo sido, APROVADA, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------

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

---------- Ponto 3 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DE ORÇAMENTO 

PARA 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi presente o compêndio com a proposta de instrumentos financeiros da Freguesia de 

Monchique para 2018 (plano de atividades e orçamento [  ], opções do plano [  ] e 

mapa de pessoal [  ]), tendo o mesmo sido aprovado pela Junta de Freguesia em 15-dez-2017 

e que agora era colocado a apreciação da Assembleia, para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12-set. ----------------------------------------------------------------------------------

---------- O Orçamento no montante de € 276.535,00 (duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta 

e cinco euros), prevê a arrecadação de € 276.270,00 (duzentos e setenta e seis mil e duzentos e setenta 

euros) em receitas correntes e de € 265,00 (duzentos e sessenta e cinco euros) em receitas de capital, 

tendo por contrapartida uma despesa programada de € 226.530,00 (duzentos e vinte e seis mil, 
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quinhentos e trinta euros), em despesas correntes e de € 50.005,00 (cinquenta mil e cinco euros), em 

despesas de capital. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Antes de colocar à apreciação do plenário e tratando-se de um conjunto de documentos com 

alguma complexidade, o Presidente da Mesa solicitou aos membros do Executivo a apresentação das 

peças em apreço. Nesta circunstância, interveio VÍLSON AMADO (tesoureiro) que os explanou, identifi-

cando alguns projetos inscritos nas Grandes Opções do Plano, bem como a distribuição das verbas nas 

rubricas do Orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- De seguida, o presidente da Mesa perguntou se algum membro queria usar da palavra para 

solicitar esclarecimentos ou fazer comentário, tendo-se inscrito CRISTINA SOUSA (CpM), questionando 

qual era o edifício a que o tesoureiro se referira ser da propriedade do Município de Monchique e 

quanto à necessidade de ser transmitido para a Freguesia ou contratualizar a sua cedência. -------------

---------- Respondeu VÍLSON AMADO dizendo que o edifício a que se tinha referido era o contíguo ao 

edifício-sede da Freguesia e para o qual tinha sido expandida a Ludoteca. Salientou que, sem prejuízo 

das autorizações concedidas para a utilização dos espaços, a propriedade nunca saíra do Município. 

Acrescentou que, a escassez de espaços para reuniões, arquivo e atividades, poderia ser solucionada 

com a construção de um piso superior naquele edifício e a adaptação do mesmo. Considerou que a 

resolução daquelas necessidades dependeria da também solução da propriedade do edifício. -----------

---------- Não havendo mais inscrições, o presidente da Mesa colocou os documentos a votação, em 

separado, tendo-se obtido os seguintes resultados: ------------------------------------------------------------------

---------- a) Plano de Atividades e Orçamento para 2018 – APROVADO, por unanimidade. ------------------

---------- b) Opções do Plano para 2018 – APROVADO, por unanimidade. ----------------------------------------

---------- c) Mapa de Pessoal para 2018 – APROVADO, por unanimidade. ----------------------------------------

---------- Não havendo mais intervenções e após a votação exercida sobre os documentos, o presidente 

da Mesa declarou encerrado o ponto. ------------------------------------------------------------------------------------

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

---------- : -------------------------------------------------------------------

---------- O presidente da Mesa constatando a existência de público, questionou se algum freguês queria 

intervir. Não se registaram inscrições, tendo o ponto sido encerrado. -------------------------------------------

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

---------- Aprovação em minuta: --------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A fim de produzir efeitos imediatos, o presidente da Mesa propôs que a ata fosse aprovada 

em minuta, no que concerne às deliberações exercidas no período antes da ordem do dia (voto de 

pesar a propósito do falecimento de HÉLDER RENATO RODRIGUES), bem como no Período da Ordem do 

Dia o Ponto 2 (Adesão da Freguesia de Monchique à ANAFRE) e Ponto 3 (Aprovação do Plano de 

Atividades e Orçamento, Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2018). -------------------------------------
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---------- Colocada a votação a proposta foi APROVADA, por unanimidade. -------------------------------------

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

---------- Encerramento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- E nada mais havendo a tratar, o presidente da Mesa, deu por encerrados os trabalhos, pelas 

22:05 horas, que para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada 

pelo presidente da Mesa, VICTOR SANTOS CORREIA e por mim, PAULO SAMPAIO, que a lavrei. ------------------

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

---------- O presidente, 

---------- O secretário,   

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


