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ATA Nº 03/2014 

 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE ABRIL DO ANO DOIS MIL E CATORZE --------------------  
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal 
de Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do 
Dia:   
Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 
24/02/14 a 14/04/14; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 2 - Apreciação e votação da Prestação de Contas de 2013; -----------------------------------------------------------  
Ponto 3 - Apreciação e votação da Aplicação de Resultados de 2013; ------------------------------------------------------  
Ponto 4 - Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2014; -------------  
Ponto 5 - Apreciação e votação dos Contratos Interadministrativos com as quatro Juntas de Freguesia; ---------  
Ponto 6 - Apreciação e votação da Propostas de Adesão ao Pacto de Autarcas. -----------------------------------------  
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente, Fernando Maria Paz Duarte e pelo 
primeiro e segundo secretários, Carlos Sarabando e Margarida São Marcos. --------------------------------------------- 
 
PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente da 
Câmara Fernando Caçoilo e os Vereadores Marcos Ré, Paulo Costa, Beatriz Martins, José Vaz, Ana Bastos e 
António Pedro Martins. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FALTAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sofia Senos, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituída, por Hugo Lacerda. -----------------------------------------------------------------  
João Oliveira, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituído, por Rafael Vaz.----------------------------------------------------------------------  
Daniel Jesus, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do 
Município. Por esse motivo é substituído, por Firmino Naia.--------------------------------------------------------------------  
Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos 
membros deste órgão, com a presença de: Fernando Maria Duarte, Luís Pedro Leitão, Carlos Sarabando, 
Rafael Vaz, Bárbara Gabriel, António Flor Agostinho, Hugo Lacerda, António Pinho, Júlio Barreirinha, João 
Bernardo, Margarida São Marcos, Sérgio Lopes, Eduardo Conde, Firmino Naia, Carla Lima, Emanuel Costa, 
Lurdes Faneca, Hugo Rocha, Irene Ribau Esteves, João Roque, Amantino Caçoilo, João Campolargo, Carlos 
António Rocha, Augusto Rocha e Luís Diamantino. ------------------------------------------------------------------------------  
A reunião teve início às 21H00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Presidente da Mesa nos termos do regimento, abriu inscrições ao público, tendo-se inscrito:----------------------  
JOÃO PAULO PEDROSA: Identifica-se como membro do CIDIC –Coletivo de Intervenção dos Interesses dos 
habitantes da Coutada. Tendo anteriormente feito uma intervenção em reunião deste orgão, onde questionava 
a existência de alteração ao projeto do PCI, em virtude da via de acesso ao mesmo, foi informado que o 
projeto inicial era diferente do atual.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como tal, lamenta que os melhores terrenos agrícolas, habitações familiares e a paisagem sejam sacrificadas 
e condicionadas para que seja construída a via de acesso ao PCI. ----------------------------------------------------------  
Sabendo que foi assinado um contrato de financiamento no valor de 15 milhões de euros, solicita pormenores 
sobre o que contempla o projeto agora aprovado com financiamento de dinheiros públicos, do QREN 
condicionados a três cláusulas. Perante estes factos questiona ainda, se já houve confirmação de 
financiamento ou se o projeto ficará pela metade. ---------------------------------------------------------------------------------  
Finda a intervenção, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara para responder às 
questões colocadas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Presta as respetivas explicações e confirma haver financiamento para o projeto.-----------------------------------------  
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ata n.º 01/2014: Submetida a votação foi aprovada por maioria de votos com duas abstenções dos membros 
Firmino Naia e Rafael Vaz, que não estiveram presentes na reunião.-------------------------------------------------------  
Ata n.º 02/2014: Submetida a votação foi aprovada por maioria de votos com três abstenções dos membros 
Carla Lima, Firmino Naia e Rafael Vaz, pelo mesmo motivo invocado na votação anterior.----------------------------  
De seguida, foi apresentado à Mesa as seguintes Moções, conforme se transcreve: ----------------------------------- 
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Membro do PS:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“MOÇÃO EVOCATIVA   DO -25ABRILDE1974.----------------------------------------------------------------------------- 
Se há um dia que representa, na nossa história coletiva, a força de um povo, esse dia é o 25 de abril de 1974. 
Passaram já 40 anos, mas a coragem de um grupo de militares e a vontade de mudança de um povo não 
estão ainda esquecidas. Nem poderiam estar! -------------------------------------------------------------------------------------  
Nesse dia, Portugal abriu caminho para a Democracia, já anteriormente tentada noutros períodos da nossa 
história, mas nunca antes verdadeiramente concretizada. ----------------------------------------------------------------------  
Nesse dia, Portugal abriu caminho para a concretização do Serviço Nacional de Saúde. Nesse dia, Portugal 
pôde começar a fazer do voto livre e universal uma afirmação de Liberdade. ---------------------------------------------  
Nesse dia, Portugal pôde começar a construção de uma sociedade em que o acesso à educação pública 
passou a ser um dos pilares fundamentais da Igualdade. ----------------------------------------------------------------  
Nesse dia, Portugal pôde também iniciar a construção de um ideal de Estado Social, em que todos os 
cidadãos vissem assegurados um conjunto de garantias de bem-estar social, em nome da Fraternidade. --------  
Muitas outras áreas poderiam ser referidas, mas o mais importante à laia de resumo, é que podemos 
afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que a denominada “revolução dos Cravos” é uma conquista de 
Portugal e dos Portugueses que nunca será demais assinalar e enaltecer.-----------------------------------------  
Importa enaltecer uma vez mais todos aqueles que entenderam que era chegada a altura de dizer  
“Basta!” a uma ditadura que corria a dignidade, a determinação e o orgulho de Portugal e dos 
Portugueses.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Assembleia Municipal de Ílhavo homenageia assim todos estes homens e mulheres que tornaram possível 
que hoje vivíamos num clima de liberdade. Todas as palavras que possamos escolher não serão 
suficientemente brilhantes para descrever a importância daquele dia, pelo que citaremos as palavras de um 
dos Grandes lutadores por essa mesma liberdade, o poeta Manuel Alegre, através do seu poema “Abril 
de Abril”:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Era um abril de amigo abril de trigo --------------------------------------------------------------------------------------------  
Abril de trevo e trégua e vinho e húmus --------------------------------------------------------------------------------------  
Abril de novos ritmos novos rumos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Era um abril comigo abril contigo -----------------------------------------------------------------------------------------------  
ainda só ardor e sem ardil --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
abril sem adjetivo abril de abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Era um abril na praça abril de massas -----------------------------------------------------------------------------------------  
era um abril na rua abril a rodos -------------------------------------------------------------------------------------------------  
abril de sol que nasce para todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Abril de vinho e sonho em nossas taças -------------------------------------------------------------------------------------  
era um abril de clava abril em ato -----------------------------------------------------------------------------------------------  
em mil novecentos e setenta e quatro. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Era um abril viril abril tão bravo --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Abril de boca a abrir-se abril palavra -------------------------------------------------------------------------------------------  
esse Abril em que abril se libertava. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Era um abril de clava abril de cravo --------------------------------------------------------------------------------------------  
abril de mão na mão e sem fantasmas ----------------------------------------------------------------------------------------  
esse abril em que abril floriu nas armas. --------------------------------------------------------------------------------------  
Viva o 25 de Abril de 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
23 de abril de 2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ass) O Grupo Municipal do Partido Socialista.-------------------------------------------------------------------------------------- 
O Grupo parlamentar do PSD, pede e subscreve o documento.--------------------------------------------------------------- 
” VOTAÇÃO: Submetido a votação foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação foi 
aprovada em minuta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------  
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções  habituais, pelo 
que se inscreveram: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: -----------------------------------------------------------------------------------------  
HUGO LACERDA: Questiona os procedimentos formais de convocatória de reuniões da Assembleia Municipal  
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que impedem uma melhor análise dos documentos da Ordem de Trabalhos conforme previsto em Regimento 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARLA LIMA: Subscreve o que foi dito pelo membro Hugo Lacerda. ------------------------------------------------- 
JOÃO BERNARDO: Propõe a alteração da troca dos pontos da Ordem de Trabalhos de modo a minimizar o 
escasso período de tempo que os membros da Assembleia tiveram para analisar a documentação referente à 
apreciação e votação da 1ª. Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2014, que foi enviada 
para além do prazo legal instituído pelo regimento.--------------------------------------------------------------------------------  
FLOR AGOSTINHO: Sem justificar o cumprimento dos formalismos, relembra que foi a bancada do PS que 
solicitou a data para a realização desta reunião da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------  
ANTÓNIO PINHO: Diz não verificar qualquer inconveniente em se alterar a Ordem de Trabalhos da 
Convocatória. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Presidente da Assembleia submete a alteração da Ordem de Trabalhos a votação, tendo este sido rejeitado 
com treze votos contra (13 PSD) e onze votos a favor (7 PS, 2CDS/PP, 1PCP e 1BE) e 1 voto de abstenção 
do PS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HUGO ROCHA: Realça a reeleição do reitor da Universidade de Aveiro pela sua visão de Aveiro como uma 
região. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Do panorama nacional, vê com satisfação a aprovação do pacote de investimentos prioritários, onde inclui o 
caminho-de-ferro que ligará Santiago de Compostela a Aveiro e onde está previsto captar mais investimentos 
que contribuirão para o desenvolvimento da nossa região. ---------------------------------------------------------------------  
ANTÓNIO PINHO: A nível nacional vê com positividade a retoma dos mercados pois também é sinal da 
retoma da economia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EMANUEL COSTA: Na sequência das Comemorações do Feriado Municipal, destaca o trabalho de grande 
valor social da jovem Joana Pontes, tendo esta recebido a medalha do concelho em vermeill.----------------------- 
Realça o papel do autarca, exemplificando com a notoriedade obtida através da condecoração dos 
presidentes cessantes de Câmara Municipal e Juntas de Freguesias do Município de Ílhavo. ------------------------  
AMANTINO CAÇOILO: Destaca a comemoração do aniversário da Elevação da Gafanha da Nazaré a cidade 
no passado dia 19 de abril, enaltecendo todo o seu caráter cultural e inovador, a sua elevada densidade 
populacional e o forte investimento económico nas mais diferentes áreas. Considera que as diferentes 
infraestruturas nas áreas da educação, cultura, desporto, social e ambiente, tornaram a cidade da Gafanha da 
Nazaré com condições únicas para lá residir. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Finaliza questionando: quais as perspectivas para a qualificação urbana do centro da freguesia da Gafanha da 
Nazaré; quais as perspectivas para a qualificação urbana da frente Ria da Praia da Barra e da Frente do canal 
do Porto e qual o impacto que a construção da vala Pluvial do Esteiro Oudinot terá na urbanização 
Norte/Oeste da Gafanha da Nazaré.----------------------------------- ---------------------------------------------------------------  
EDUARDO CONDE: Considera uma mais-valia para o Museu Marítimo a assinatura do protocolo de cedência 
temporária do espólio físico e documental entre os Estaleiros Navais SA e o Município de Ílhavo, ocorrida no 
dia 21 de abril, integrado na cerimonia da comemoração do feriado municipal na presença do Ministro da 
Defesa Nacional.--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FLOR AGOSTINHO: Lamenta que o Lobby da saúde seja tão forte ao ponto de suspender o curso de 
Medicina na Universidade de Aveiro. Este seria uma importante ligação de apoio ao centro Hospitalar do Baixo 
Vouga. Lamenta ainda, as noticias conhecidas do encerramento de diversas valências no Hospital de Aveiro.-- 
HUGO LACERDA: Lamenta as novas medidas aplicadas ao mapa judiciário, por entender penalizador para a 
população que tem direito aos serviços de justiça. --------------------------------------------------------------------------------  
Questiona qual a posição do Executivo Municipal face às alterações do novo diploma referente ao Mapa 
Judiciário, bem como as suas consequências para Ílhavo. ----------------------------------------------------------------------  
JOÃO BERNARDO: Lamenta as várias medidas aplicadas na área da saúde por entender que esta falta 
de coerência tem prejudicado todo o Serviço Nacional de Saúde, fragilizando a assistência primária à 
população e beneficiando a rede privada deste serviço. De acordo com a Portaria nº. 82/2014 de 10 de 
Abril, que o governo fez publicar sem audição prévia das autarquias, o Centro Hospitalar do Baixo Vouga foi 
incluído no grupo I, o que poderá significar a perda de várias valências, obrigando a deslocações significativas 
os nossos concidadãos e atirando-os para os serviços privados.-------------------------------------------------------------- 
Reitera a sua posição de apoio à manutenção do Serviço Nacional de Saúde, proporcionando os devidos 
serviços nesta área a toda a população portuguesa e que esta posição seja defendida, protagonizada pelo 
Presidente da Câmara de Ílhavo,  usando  o seu  cargo  de  representação  no  Conselho Consultivo do Centro  
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Hospitalar do Baixo Vouga.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CARLA LIMA: Reitera o conteúdo do seu discurso no Feriado Municipal no que respeita a entrega de 
condecorações, sugerindo que sejam atribuídas a cidadãos da sociedade civil que estão sempre disponíveis 
para contribuir para o bem de todos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito da obra da via de acesso ao PCI, chama à atenção, para o atual projeto que é diferente daquele que 
inicialmente foi apresentado. Questiona ainda os motivos que levam a continuar a obra sem ser conhecida a decisão 
ao embargo judicial, o que poderá levar a situações que infelizmente já conhecemos.  
Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Inicia a sua intervenção, 
dizendo concordar com as opiniões dos membros da assembleia sobre a ligação ferroviária Aveiro/Santiago 
de Compostela, que considera crucial para a região em termos económicos e de desenvolvimento. ---------------  
No que respeita às condecorações atribuídas aos ex-autarcas na Comemorações do Feriado Municipal de 
2014, considera o momento oportuno para tal facto, reconhecendo assim todo o trabalho autárquico exercido 
a favor da comunidade ilhavense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lamenta a situação instável do Centro Hospitalar do Baixo Vouga e diz esperar por uma resolução satisfatória 
para dar resposta às necessidades dos cidadãos. Reconhece que cada dia que passa agrava mais a 
instabilidade numa área em que todos deverão colaborar a bem da região. -----------------------------------------------  
Declara-se satisfeito com o desfecho das negociações que levaram à assinatura do protocolo da transferência 
de parte do espólio dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, por entender que o Museu Marítimo e o 
CIEMAR reúnem as melhores condições para o receber. -----------------------------------------------------------------------  
Em resposta ao membro Amantino Caçoilo, informa que a requalificação urbana da cidade da Gafanha da 
Nazaré terá inicio logo após as obras de saneamento, salientando no projeto a melhoria das vias e 
reorganização do trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à Vala Hidráulica que se encontra em fase de construção, diz que esta vai ter um grande impacto 
paisagístico e de vivência na zona do jardim Oudinot, nomeadamente através da criação de pistas cicláveis, 
entre outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em relação à Qualificação da Frente Ria do Canal da Barra prevê-se integrar toda a zona com a área praia, 
bem como com a Costa Nova. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Responde ao membro Hugo Lacerda dizendo que Ílhavo se encontra num enquadramento normal perante o 
novo Mapa Judiciário, isto é, haverá novas competências pela adaptação de outros tribunais, mas manter-se-á 
em gestão de jornada normal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à via de acesso ao PCI, que prossegue normalmente os seus trabalhos no terreno, não vê motivo para 
interromper. Informa mais uma vez que a via de acesso ao PCI é financiada pelo orçamento municipal.---------- 
O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que 
se inscreveram: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS --------------------------------------------------------------------------------------------------  
HUGO LACERDA: Não concorda com a justificação apresentada pelo Presidente da Câmara em relação à 
aplicação do Novo Mapa Judiciário em Ílhavo, visto entender ser prejudicial na gestão dos seus trabalhos. 
Como tal, entende que a Câmara Municipal deveria demonstrar mais o seu desagrado. -------------------------------  
JOÃO BERNARDO: Considera que não se pode aceitar a Reforma no Sistema Nacional de Saúde na forma 
como está a ser aplicado sendo prejudicial à gestão dos bens da Saúde Pública. ---------------------------------------  
Findas as segundas intervenções, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara para 
responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Diz que a informação 
transmitida à Câmara Municipal é que o Tribunal de Ílhavo manter-se-á aberto.------------------------------------------  
Afirma que o país necessita de uma verdadeira Reforma Administrativa, no entanto ter-se-á de a aplicar 
coerentemente por forma a evitar situações precárias em várias regiões.---------------------------------------------------  
O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara relativa à 
Atividade Municipal no período compreendido entre 24/02/14 a 14/04/14;-------------------------------------------  
Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------------------  
1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Afirma que o documento apresentado é esclarecedor, 
prescindindo de qualquer explicação e ficando a aguardar perguntas.-------------------------------------------------------  
O Presidente da  Mesa deu  a palavra  aos elementos  da mesma  para as intervenções habituais, pelo que se  
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inscreveram: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS --------------------------------------------------------------------------------------------------  
EMANUEL COSTA: Enaltece a promoção do desporto para todas as faixas etárias através do programa 
Desporto para Todos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Salienta igualmente as diferentes atividades na área da educação e juventude cujo objetivo de formação e 
ocupação de tempos livres é traduzido em ajuda aos jovens e é muito importante. --------------------------------------  
EDUARDO CONDE: Congratula-se pela cooperação entre o Governo e a Câmara Municipal no processo de 
construção do novo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo. -----------------------------------------------------------  
BÁRBARA COELHO: Destaca a importância da elaboração do Plano Estratégico para o município 
promovendo a qualidade de vida da população. ----------------------------------------------------------------------------------- 
FLOR AGOSTINHO: Relata a evolução dos processos do PCI e do Palácio de Alqueidão, considerando serem 
da maior relevância todo o investimento já efetuado e aquele que se encontra previsto, uma vez que serão 
disponibilizadas valências de grande utilidade à população. --------------------------------------------------------------------  
SÉRGIO LOPES: Lamenta que a atividade municipal se resuma a comemorações de aniversários de 
infraestruturas municipais. Questiona qual a data prevista para a reposição de areias nas praias. ------------------  
JOÃO BERNARDO: Pergunta em que fase se encontra o processo do concurso para chefe de divisão de 
educação e desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JOÃO ROQUE: Solicita esclarecimentos sobre algumas contradições de valores apresentados na atividade 
municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CARLA LIMA: Congratula-se com a assinatura do contrato na área do empreendedorismo e incubação de 
empresas entre a Câmara Municipal e um jovem com vista ao desenvolvimento da sua ideia de 
comercialização de embarcações à vela adaptada para pessoas com necessidades especiais, população 
sénior, mulheres e crianças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Apoia a iniciativa dos acordos de cooperação entre a Câmara Municipal e as Associações de Pais.----------------  
Constata que a obra do PCI à semelhança da, da Biblioteca Municipal avança, e, avançaram sem estar todo o 
processo devidamente esclarecido e aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Diz não concordar com a privatização da EGF –Empresa Geral de Fomento, que detém 51% do capital da 
ERSUC, por entender ser desastroso para a economia. Questiona qual a posição da Câmara Municipal de 
Ílhavo sobre este processo de privatização e se farão o mesmo com a sua percentagem na EGF. -----------------  
HUGO ROCHA: Destaca o Dia da Proteção Civil, relembrando que o maior problema nesta área é a falta de 
cultura de segurança, relembrando a necessidade da criação de condições ao longo do ano reduzindo o risco.   
Mais uma vez, lança o desafio para que todos os intervenientes se unam a favor da criação de um posto 
avançado dos Bombeiros na Gafanha da Nazaré, a fim de poderem dar respostas mais céleres. -------------------  
Positivamente verifica a participação de Ílhavo na Bolsa de Turismo de Ílhavo. -----------------------------------  
O Presidente da Mesa interrompe para informar que dá por encerrados os trabalhos desta reunião por se ter 
atingido o tempo limite para a mesma, ficando agendada a próxima reunião para o dia 02/05/14, nos termos 
da convocatória. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Carlos Sarabando, 1º Secretário, redigi, e 
que vai ser assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia.--------------------------------------------------------- 
 
 
O Presidente da Assembleia _____________________________________________. 
 
 
O 1º Secretário________________________________________________________. 
 
 
ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19/06/14 


