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ACTA N.º 04/2009
Acta

da

Assembleia

Reunião

Ordinária

Municipal

de

da

Cinfães,

realizada em 30 de Setembro de 2009.
--------Aos trinta dias do mês de Setembro, do ano dois mil e nove, no Salão Nobre
da Câmara Municipal, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal de
Cinfães, sob a presidência, do seu Presidente, sr. Mário Luís Correia da Silva e como
1º secretário o sr. Prof. Manuel de Melo Pinto Tameirão e 2º secretário o sr. António
Cláudio Semblano de Oliveira, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------1. Dar cumprimento ao estabelecido nos art.ºs 30.º e 57.º do Regimento. ---------------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara acerca
da actividade municipal. -------------------------------------------------------------------------------2. Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental. ---------------------------------------3. Apreciação e votação do Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação. -----------------------------------------------------------------------------------------------4. Apreciação e votação da proposta de celebração de contrato de comodato
de cedência das instalações do Mercado de Gado à ANCRA. -----------------------------------5. Outros assuntos de interesse para o concelho. ------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------1. Dar cumprimento ao estabelecido nos art.ºs 30.º e 57.º do Regimento. ---------Feita a chamada dos senhores Deputados Municipais, verificou-se que
estavam presentes: --------------------------------------------------------------------------------------Mário Luís Correia da Silva -------------------------------------------------------------------Carlos Pinheiro de Brito ---------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Aníbal da Silva Rocha --------------------------------------------------------------------------António Cláudio Semblano de Oliveira -----------------------------------------------------Joaquim Borges Macedo Teles ---------------------------------------------------------------Albérico Branco Pereira Camelo -------------------------------------------------------------Manuel de Melo Pinto Tameirão -------------------------------------------------------------Paulo Manuel Vieira Monteiro ----------------------------------------------------------------Laureano Manuel Cardoso Valente -----------------------------------------------------------Joaquim Manuel Simões Xavier --------------------------------------------------------------Armando Pinto Campos ------------------------------------------------------------------------Armando Sousa Soares -------------------------------------------------------------------------Albino Gonçalves Sales ------------------------------------------------------------------------Fernando Rodrigues Ferreira ------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Vieira Alves -----------------------------------------------------------------Américo da Rocha ------------------------------------------------------------------------------Luís Manuel Rodrigues Pontes - Presidente da Junta de Freguesia de Alhões --------Vitor Manuel Pereira Fernandes - Presidente da Junta de Freguesia de Bustelo
--------Artur Isidro Jorge Barbosa - Presidente da Junta de Freguesia de Cinfães -------------Carlos Alberto Pinheiro de Sousa - Presidente da Junta de Freguesia de
Espadanedo ----------------------------------------------------------------------------------------------Fernando da Silva Rocha - Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiros -------------Maria Lúcia Teixeira – Presidente da Junta de Freguesia de Fornelos. -----------------Acácio Ribeiro Lopes – Presidente da Junta de Freguesia da Gralheira ----------------Porfírio Pinto - Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta -------------------------Mário Joaquim Alves Teixeira - Presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira ------------------------------------------------------------------------------------------------Almerindo Jorge Teresinho Monteiro Tavares - Presidente da Junta de
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Freguesia de Oliveira do Douro -----------------------------------------------------------------------Paulo Afonso Monteiro Rodrigues - Presidente da Junta de Freguesia de
Ramires ---------------------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Pereira da Silva - Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de
Piães ------------------------------------------------------------------------------------------------------Abílio da Silva - Presidente da Junta de Freguesia de S. Cristóvão de
Nogueira --------------------------------------------------------------------------------------------------Armando da Silva Mourisco - Presidente da Junta de Freguesia de Souselo -----------Juvenal Pereira Monteiro - Presidente da Junta de Freguesia de Tarouquela ----------José Carlos Fernandes Rodrigues - Presidente da Junta de Freguesia de
Tendais ---------------------------------------------------------------------------------------------------António José Vieira Cardoso - Presidente da Junta de Freguesia de Travanca --------Não compareceram, nem apresentaram qualquer justificação, os deputados
municipais, senhores: -----------------------------------------------------------------------------------José de Almeida Cesário. ----------------------------------------------------------------------Manuel Jorge Nunes de Sousa ----------------------------------------------------------------Luís Miguel Monteiro da Silva ---------------------------------------------------------------Clementina Maria da Silva Madureira. -------------------------------------------------------Por parte da Câmara Municipal estiveram presentes os senhores: Presidente,
Prof. José Manuel Pereira Pinto, Vice-Presidente, Prof. Manuel Domingos Aguiar
Barbosa e os Vereadores, Enfª Maria de Fátima Oliveira de Sousa e Dr. Serafim
Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a sessão
quando eram dez horas. --------------------------------------------------------------------------------Como a acta da reunião anterior foi enviada a todos os membros da
Assembleia, foi dispensada a sua leitura. Colocada à votação, foi aprovada, por
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unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia da
correspondência recebida, informando que a mesma fica à disposição de todos os
senhores deputados que a queiram consultar. -------------------------------------------------------Pelo seu significado, leu na íntegra uma carta que recebeu do Sr. Bispo de
Lamego, Dr. António Francisco dos Santos, com o seguinte teor: ------------------------------“Ex.mo Senhor -----------------------------------------------------------------------------------Presidente da Assembleia Municipal de Cinfães -------------------------------------------Quero, deste modo, agradecer sensibilizado a presença, a amizade e a oração
expressa e testemunhadas na Mensagem que, de imediato, me enviou por ocasião do
falecimento da minha Mãe. ----------------------------------------------------------------------------Como gesto de comunhão permita-me que partilhe este pequeno texto
impresso na pagela distribuída no Funeral da minha Mãe, retirada de um Editorial
que escrevi no Jornal Diocesano Voz de Lamego por ocasião do Dia da Mãe de
1994. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- «Embalados no berço da Vida, todos nascemos e crescemos sob a protecção
benfazeja das Mães. Mesmo aqueles para quem o nome de Mãe evoca a saudade de
alguém que cedo partiu ou a ausência daquela que demora a chegar. -------------------------E porque não há Mãe sem amor e sem dor, pertence a cada um de nós, seus
filhos, merecer esta doação e acolher este amor único, fonte de vida e de bênção.
Nunca morrem as Mães no coração agradecido daqueles que sabem ser filhos. -------------A Mãe é silêncio que fala, presença que ninguém substitui, lugar que jamais
alguém preenche, palavra que o tempo não desgasta, rosto que não envelhece e
escola da Vida e do Bem. -----------------------------------------------------------------------------A Mãe é o dom maior e mais belo do amor de Deus. Um dom de sempre e para
sempre. -------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Obrigado, Mãe.» -------------------------------------------------------------------------------Não esquecerei nunca a presença dedicada de V.ª Ex..cia, senhor Presidente
da Assembleia Municipal de Cinfães, no Funeral de minha Mãe em Lamego.” --------------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, propôs, nos termos do artº 83º da
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro, a inclusão na Ordem do Dia do seguinte assunto: ------------------Alteração da redacção do contrato de comodato entre o Centro Social e
Bem Estar de Oliveira do Douro e o Município de Cinfães. ----------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, incluindo na Ordem do
Dia este assunto, como o ponto 5, passando o ponto 5 para 6. -----------------------------------De seguida usaram da palavra os seguintes deputados municipais: ---------------------O sr. Prof. Mário Teixeira - Presidente da Junta de Freguesia de
Nespereira, considerando que não é candidato nas próximas eleições autárquicas e
um ciclo da sua via política termina, referiu que as intervenções feitas por si nesta
Assembleia Municipal tiveram sempre o objectivo de defender a freguesia de
Nespereira e nunca o de pôr em causa a dignidade das pessoas. Deu os parabéns ao
sr. Presidente da Câmara pelos funcionários que a autarquia tem, pois durante os oito
anos que exerceu as funções de Presidente da Junta de Freguesia, sempre foi bem
recebido, deixando, por isso, uma palavra de apreço e gratidão pelo modo como foi
tratado nesta casa. ---------------------------------------------------------------------------------------Elogiou ainda o sr. Presidente da Assembleia Municipal pelo modo como
conseguiu conduzir, por vezes turbulentas, as reuniões com engenho, dignificando
assim este órgão e o concelho de Cinfães. ----------------------------------------------------------O sr. Prof. Carlos Brito, agradeceu ao sr. Presidente da Assembleia
Municipal e a todos os elementos deste órgão que de uma forma ou doutra lhe
manifestaram o seu apoio, numa fase muito difícil da sua vida. -------------------------_________________________________________________________________________________
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--------Referiu que, ao longo dos anos, aqueles com quem manteve acesas discussões
nesta Assembleia, ao saírem da porta despiam a camisola e sempre continuaram a
ser seus bons amigos. -----------------------------------------------------------------------------------Disse ainda ter sido um dos que desde a primeira hora acreditou no projecto
do Professor Pereira Pinto e neste momento sente-se orgulhoso por isso. Como
também se sente orgulhoso de ter pertencido a esta Assembleia, pelo que agradece a
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Fernando da Silva Rocha - Presidente da Junta de Freguesia de
Ferreiros, referiu que se quer fazer passar a ideia de que a Câmara não faz obras na
freguesia de Ferreiros, porque o Presidente da Junta não as pede, pelo que recordou
as obras da responsabilidade da Câmara solicitadas nestes últimos oitos anos e que
não foram atendidas: saneamento e abastecimento de água; requalificação da estrada
de Alhões – Oliveira; requalificação urbanística de Ferreiros, junto à igreja; estrada
de Covelas – Valverde; parque de merendas de Vila Boa e polidesportivo. -------------------O sr. Américo da Rocha, realçou a forma brilhante como o Rancho Infantil e
Juvenil de Tendais participou nas marchas de S. João e fez um apelo para que no
futuro a freguesia de Tendais volte a ser representada por qualquer outra associação,
nestas festividades. -------------------------------------------------------------------------------------O sr. Joaquim Pereira da Silva - Presidente da Junta de Freguesia de
Santiago de Piães solicitou que seja resolvido o caso dos esgotos que correm a céu
aberto no lugar das Casas Novas – Mogos, já presenciado pelos srs. Presidente da
Câmara, Presidente e alguns elementos da Assembleia. ------------------------------------------Recordou as intervenções que efectuou a denunciar a deficiente execução da
obra de saneamento e abastecimento de água, verificando-se agora que, quase todos
os dias, a conduta de abastecimento de água rebenta, devendo o empreiteiro ser
chamado a rectificar todas as anomalias. ----------------------------------------------------_________________________________________________________________________________
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--------O sr. Prof. Albérico Camelo, referiu que mantém tudo o que disse nesta
Assembleia nos últimos quatro anos, sempre o fez num espírito democrático e dentro
de uma crítica construtiva. -----------------------------------------------------------------------------Realçou as intervenções que fez no sentido de ser garantido aos alunos do
primeiro ciclo uma refeição quente, o que felizmente agora se verifica. -----------------------Disse que não se revê neste Executivo, porque, com os dinheiros que hoje a
Câmara recebe, poder-se-ia fazer muito mais no desenvolvimento do concelho de
Cinfães. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim agradeceu, ao sr. Presidente da Assembleia Municipal pela simpatia
com que sempre se dirigiu a todos os membros deste órgão autárquico. -----------------------O sr. Presidente da Câmara, disse que não faria um balanço do mandato, este
deve ser escrutinado pelo povo. Através de propostas que a Assembleia Municipal
corroborou, como a delegação de competências nas Juntas de Freguesia, sempre
procurou dignificar os órgãos autárquicos. Também em relação à Assembleia
Municipal, sempre considerou a sua elevada importância, ouvindo e anotando o que
aqui era proposto, pelo que fez todos os possíveis para não faltar a nenhuma reunião,
o que conseguiu. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos problemas de saneamento e abastecimento de água na
freguesia de Santiago de Piães informou que, qualquer obra pública, tem cinco anos
de garantia. Neste período o empreiteiro é obrigado a corrigir os defeitos que se
verificarem, como também já está construída ETAR que irá possibilitar a resolução
do caso apontado. ---------------------------------------------------------------------------------------1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara
acerca da actividade municipal. --------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, manifestou regozijo pela aprovação da
candidatura, apresentada pela Associação de Solidariedade Social de Espadanedo,
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para construção de um Lar para pessoas portadoras de deficiência, colmatando assim
uma lacuna que se verificava no concelho. ----------------------------------------------------------Congratulou-se também pelo trabalho que foi desenvolvido pelas diversas
Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho no apoio aos mais
carenciados e aos idoso, bem como na construção de diversas infraestruturas sociais.
--------2. Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental. ------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que, nesta data, algumas rubricas do
Orçamento de despesa, bem como alguns projectos / acções do Plano Plurianual de
Investimento (P.P.I.) não estão dotadas com verbas suficientes para dar cobertura à
sua execução, pelo que considerando ainda a existência de um saldo de execução
orçamental do ano de 2008 no valor de € 956.474,08, (novecentos e cinquenta e seis
mil quatrocentos e setenta e quatro euros e oito cêntimos), a Câmara Municipal, na
reunião de catorze de Setembro do corrente, aprovou a utilização deste saldo da
gerência anterior, possibilitando desta forma dotar as rubricas orçamentais com mais
verba. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Laureano Valente, porque há um reforço das rubricas com
despesas do pessoal não docente transferido do Ministério da Educação, perguntou
se a Câmara quando assinou o acordo de transferência de competências não sabia
quais eram os montantes exactos e o que se alterou daquela data até hoje para
provocar este reforço de verbas. ----------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, esclareceu que o Orçamento do Município de
Cinfães foi elaborado em Outubro e aprovado em Novembro de dois mil e oito,
enquanto que o acordo foi assinado em data posterior e entrou em vigor no primeiro
dia do corrente ano. As verbas transferidas pelo Ministério da Educação são
suficientes, mas têm de estar orçamentadas. --------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 2ª Revisão Orçamental. -----------_________________________________________________________________________________
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--------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------3. Apreciação e votação do Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Presidente da Câmara, esclareceu que o projecto do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação foi publicado pela segunda vez no Diário da
República IIª Série, nº 97, de 20 de Maio de 2009, para discussão pública, não tendo
sido apresentadas quaisquer sugestões ou reclamações, pelo que a Câmara
Municipal, na reunião de vinte e sete de Julho último deliberou aprová-lo e submetêlo à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal de
Urbanização e Edificação. -----------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------Ausentou-se da Sala o sr. Presidente da Assembleia, tendo ficado a dirigir
os trabalhos o 1º Secretário da Mesa. -------------------------------------------------------------4. Apreciação e votação da proposta de celebração de contrato de
comodato de cedência das instalações do Mercado de Gado à ANCRA. ------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que a autarquia está a construir, em
parte das instalações do Mercado, uma cozinha industrial com o objectivo de aí
confeccionar as refeições para os alunos dos Jardins de Infância e do 1º Ciclo do
Ensino Básico do concelho. No local existem outros espaços, já ocupados pela
Associação Nacional de Criadores da Raça Arouquesa (ANCRA) e para os quais se
pretende efectuar um contrato de comodato, tendo em vista a apresentação de
candidaturas a fundos comunitários. -----------------------------------------------------------------Assim, na sequência do protocolo celebrado com a ANCRA, em dezassete de
Outubro de mil novecentos e noventa e seis, para utilização de parte das instalações
do Mercado de Gado e tendo em consideração que: ---------------------------------------_________________________________________________________________________________
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-------- - a ANCRA ainda necessita do espaço; ----------------------------------------------------- - outras actividades poderiam ser prosseguidas, quer pela ANCRA, quer pela
sua extensão comercial sob a designação de Carnarouquesa, CRL; ----------------------------- - ambas são entidades sem fins lucrativos e que tem por objectivo a
dinamização económica dos criadores da Raça Arouquesa; -------------------------------------- - a possibilidade de apresentação de candidaturas aos fundos comunitários; ---------A Câmara Municipal, na reunião de catorze de Setembro do corrente
deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação e celebração do contrato de
comodato de cedência das instalações com a ANCRA (Associação Nacional de
Criadores da Raça Arouquesa) pelo prazo de vinte anos. -----------------------------------------O sr. Prof. Albérico Camelo, informou que o Partido Social Democrata vai
votar a favor, no entanto não concorda que a Câmara utilize parte das instalações
para aí instalar a referida cozinha. A ANCRA, uma associação que tem feito um
bom trabalho e dignificado o concelho de Cinfães, sai prejudicada, fica com menos
espaço e inviabiliza a ampliação das suas actividades. --------------------------------------------Considerou ainda um erro a construção da cozinha neste local, quando a
Câmara poderia fazer uma construção de raiz noutro local, como também não é
correcto confeccionar na Vila de Cinfães as refeições para os meninos da Gralheira
ou de Travanca. No concelho deveriam existir outras cantinas, pelo menos três, mais
próximas das crianças. ---------------------------------------------------------------------------------O sr. Dr. Macedo, referiu que a ANCRA, além da divulgação da carne
arouquesa, tem desenvolvido uma actividade relevante no apoio aos agricultores. A
Câmara ao fazer este contrato de comodato está a apoiar mais uma vez esta
associação, sendo muito importante, toda a ajuda que possa ser dada a este sector.
--------O sr. Presidente da Câmara, esclareceu que no Plano Plurianual de
Investimentos, aprovado pela Assembleia Municipal consta a obra “adaptação das
_________________________________________________________________________________
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instalações do mercado para serviços”, não sendo por isso desconhecida para os
senhores deputados municipais. ----------------------------------------------------------------------Referiu que a Câmara não poderá espalhar cozinhas pelo concelho, porque
teria elevados custos, que seriam repercutidos nas famílias. -------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a celebração do contrato de
comodato de cedência das instalações com a ANCRA (Associação Nacional de
Criadores da Raça Arouquesa) pelo prazo de vinte anos. -----------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------Regressou à Sala o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, tendo
reassumido a direcção dos trabalhos. -------------------------------------------------------------5. Alteração da redacção do contrato de comodato entre o Centro Social e
Bem Estar de Oliveira do Douro e o Município de Cinfães. ----------------------------------O sr. Presidente da Câmara, informou que a Câmara Municipal, na reunião
de vinte e oito de Setembro do corrente deliberou aprovar a alteração da cláusula
sétima do contrato de comodato celebrado com o Centro Social e Bem Estar de
Oliveira do Douro para a cedência do edifício escolar de Porto Antigo. -----------------------A redacção actual da cláusula sétima é a seguinte: ----------------------------------------“Para adequação do prédio objecto do presente contrato, o segundo
outorgante fica, desde já, autorizado a realizar nele todas as obras, benfeitorias e
adaptações que se mostrem necessárias, desde que as mesmas não envolvam,
quanto ao edifício, a alteração das respectivas fachadas ou da disposição interna
das suas divisões.” --------------------------------------------------------------------------------------Proposta da nova redacção: --------------------------------------------------------------------“Para adequação do prédio objecto do presente contrato, o segundo
outorgante fica, desde já, autorizado a realizar nele todas as obras, benfeitorias e
adaptações que se mostrem necessárias ao projecto social.” ----------------------------_________________________________________________________________________________
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--------O sr. Prof. Albérico Camelo, informou que o Partido Social Democrata vai
votar a favor, porque entendem que será benéfico para a freguesia de Oliveira do
Douro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração da cláusula sétima de
acordo com a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos. -----------6. Outros assuntos de interesse para o concelho. ---------------------------------------O sr. António Cláudio Semblano, agradeceu ao sr. Presidente da Câmara e
aos Vereadores do Partido Socialista o respeito que tiveram pela Assembleia
Municipal, com a presença assídua às reuniões e estendeu este agradecimento ao
Vereador, sr. Eurico Correia que esteve também presente em muitas situações. -------------Referiu ainda que, independentemente daqueles que venham a ser eleitos, há
alguns que irão deixar esta Assembleia Municipal e desejou a todos eles as maiores
venturas na sua vida pessoal, representando todos esses na pessoa de um senhor do
nosso concelho, que não será candidato a qualquer órgão autárquico, o senhor
Armando Soares. ----------------------------------------------------------------------------------------O sr. Porfírio Pinto - Presidente da Junta de Freguesia de Moimenta deu os
parabéns ao sr. Prof. Laureano Valente, pela coragem de ter assumido a candidatura
do PSD, quando no Partido, durante estes quatro anos, havia pessoas que foram
sempre contra ao que a Câmara fazia e não tiveram agora a coragem de assumir uma
candidatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------O sr. Prof. Laureano Valente, agradeceu as palavras do Presidente da Junta
de Freguesia de Moimenta, sr. Porfírio Pinto, no entanto interroga se estamos num
país em que é preciso coragem para se ser da oposição. Mais do que coragem tem
projectos para Cinfães e aceitou o desafio. ----------------------------------------------------------Fez um apelo para que a campanha eleitoral decorra com respeito e elevação e
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que as propostas de cada força política sejam apresentadas de uma forma sensata e
exequíveis, porque só assim os cinfanenses poderão votar esclarecidamente. ----------------Felicitou o sr. Presidente da Assembleia Municipal, pela forma como dirigiu as
reuniões e porque, em algumas ocasiões, tomou posições mesmo contra a sua cor
política. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que as suas intervenções foram feitas com convicção e espírito
crítico no sentido positivo. -----------------------------------------------------------------------------O sr. Dr. Aníbal Rocha, pediu que a campanha eleitoral seja digna do
concelho que temos e que as calúnias e mentiras fiquem de parte. ------------------------------O Sr. Presidente da Mesa Assembleia, pediu desculpa por algum exagero da
sua parte, se isso aconteceu não foi intencional. Agradeceu a compreensão que
demonstraram todos os senhores deputados municipais e desejou que a próxima
Assembleia Municipal seja participativa, educada e elevada. ------------------------------------O sr. Presidente da Mesa Assembleia, leu a minuta da acta que continha os
pontos a exigir reconhecimento legal para efeitos imediatos, sendo a mesma
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Sendo doze horas, foi encerrada a reunião e dela se
lavrou esta acta que vai ser assinada. --------------------------------------------------------_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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