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.-.-.-.,:--.----A0s.vinte. e...dois .dias domes .de janeiro, do.ano dedois mil .e..dezoito,~.,realizou-seuma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edlficio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio
José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morals, Luis Loureiro do Castro e Claudia

da Conceigao Cachetas Pinto.~~~~~~------------------------~~-----—-—-—-—-----—-—----------~----—--»~~------------Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.-~~~~-~~-»—-----------»~----—-------~---Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente da
Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.-~-»»~---~----—-—-~----------~~--BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezanove do
mes de janeiro do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de um milhao
novecentos e sessenta e um mil e novecentos e dezassete euros e dez céntimos, cuja

fotocopia se encontra inserta a folhas treze e catorze da minuta da presente ata.--------»--------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para veriﬁcagao

da Excelentissima Edilidade.~~~-~-------------—--~~~-~---—-—-—---——--—-———-~-------~——-—--------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria de
oito do janeiro de dois mil edezoito, cuja fotocopia so encontra inserta de folhas quinze a

vinte e trés da minuta da presente ata. DELlBERA(_;AO: A C:-‘imara aprova, por maioria,
com abstengao do Senhor Presidente da Cémara, Antonio Fernando Nogueira
Cerqueira Vilela, a referida ata, por nao ter estaclo presente na reuniio a que diz
respeito.-------——-------------------—-—--------------—-———~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~

------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----~-----------------—--~--~—----------—-----------------~~~~---Duas questoes formuladas pelos Senhores Vereadores do Partido SooiaIista:~-~----Primeira.- "Tomaram os Senhores Vereadores do Partido Socialista conhecimento
de que no ano de dois mil e dezassete ape-nas terao sido comparticipados trés meses de
apoio aos pals das criangas que frequentam a APPACDM -Associagao Portuguesa de Pais

e Amigos do Cidadao Deﬁciente Mental. Considerando que para a maior parte das familias
dessas criangas este apoio camarério é essencial, mas perante insinuagoes deqique alguém
na autarquia tera dito que nao pagaram porque <<o Partido Socialista vdtou contra»,
questiona-se 0 Senhor Presidents de Camara e a Senhora Vereadora da Educagao sobre
esta situagao, exigindo esclarecimentos publicos, a reposigao da verdade,g_4mas__agcj_ma gde
tudo, a reposigao das contribuigoes a essas familias.-------------------———-------------~-

--~~~~~-Segunda» Tomaram os Senhores Vereadores do Partido Socialista conhecimento
dos anseios de pals e encarregados de educagao das criangas que frequentam a Escola
EB de Moure, relacionados com a falta de um sistema de aquecimento nas salas de aula.
Em carta dirigida ao Diretor daquela Escola referem os pais que as criangas se encontram
frequentemente doentes e se vém forgadas a estar na sala de gaula com casacos e gorros
vestidos, permanecendo ainda assim com frio. Cumpre ainda referir que, de acordo com os
préprios pals, um aluno do primeiro ano esteve hospitalizado com pneumonia ao que tudo

indica causada pela baixas temperaturas que se fazem sentir dentro das salas de aula.
Perante esta grave situagao, questiona-se o Senhor Presidente de Camara e a Senhora
Vereadora da Educagao sobre quais as medidas que pretendem adotar por forma a dotar
as nossas Escolas do conforto necessario ao bem-estar flsico e psiquico das nossas
criangas".--------~-~------—-—-——----~~-~-~------------------~-~~~-~----—-———-------------~1/6
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<-T-,.-<-.=O..SonhorProsidonto da Camara .o a Sonhora Voroadora da Educagao,<-,-Cultura-

e Agao Social osclarocem:----—--------~~-~---~--------------------------------—-------~--»------------------------"Relativamonte a primeira quostao - subsidio aos transportes dos utontos quo
froquentam a Associagao Portuguesa do Pais o Amigos do Cidadao Doficiente Mental -,
informa-so que, por razoes que so dosconhecem, nao foi deliberado a atribuicao do
habitual subsidio do transporto dos utontes da APPACDM - Associagao Portuguesa do Pals
oAmigos do Cidadao Doficiento Mental, para o ano letivo de dois mil e dozasseis-dois mil e
dezassete, polo que osta, nosto momonto, a sor foita uma informacao que vira a uma

proxima rouniao do oxocutivo municipal no sontldo do soluoionar 0 problema. lnforma-so,
ainda, que, rolativamonte a segunda parto da questao so dosconhoco totalmonto quom
tora proferido tats aﬁrmacoos. No que conoorno a segunda questaoyinforma-so que ja foi
colobrado contrato, assinado no dia cinco do janeiro, com um prazo do execugao do trinta
dias, tendonto a resolugao doﬁnitiva da situacao". --------------:-----------—--—-—-----~~---

~~~~~~--ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCAQOES.- Zero um zero um.Para conhocimonto da Excelentlssima Camara, prosontos as listagons olaboradas, pela

Divisao do Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proforidos pelo Senhor Voroador
do Ambiente, Dosporto eAtividados Economioas, om procossos do fornocimento do agua o
rocolha do aguas residuals domésticas, cuja fotocopia so encontra iqsorta do folhas vinte o
quatro a vinte o soto da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara toma
conhocimonto.---------------------------------------------------------------—-———?-

-------Zoro um zero dois.- Uma informagao, prostada polo Engonhoiro José Bozerra,
relacionada com o novo toponimo a dosignar-so por “Rua Quinta dos Loureiros", solicitado
pela Junta do Freguesia da Vila do Prado, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas
trinta e sols a trinta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara dolibora,

por unanimidado, tomar conhocimonto da dosignagao do novo topénimo, solicitado
pela Freguesia da Vila do Prado. Esto assunto transitou. do ponto zoro dois zero
quatro da parto roforento aos "Divorsos".------------------——————.-———-----------

--------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informagao prostada, pela
Técnica Superior, Dr? Dolfina Mondonga, rolativa a prémlos a atribuir no ambito da Gala
Namorar Portugal o Dosﬁle do Acossorios do Moda, da rosponsabilidado do Municipio do
Vila Verdo, cuja fotocopia so encontra insorta do folhas vinte _o oito a trinta da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara dolibora, por unanimidado, atribuir os
prémios, nos termos da informagao prostada pola Técnica.-------~-----~~~----------~~~~---—-—-Zoro dois zoro dois.- Prosonto o procosso numoro zoro um barra dois mil o

dozassels barra cinquonta o oito, om nomo do Alcapredial - lnvostimontos lmobiliarios S.A.,
respoitante a recegao provisoria das obras do urbanizagao, com o alvara numoro zero dois
barra dois mil o dezassete do onze do agosto, sitas no Iugar do Outeiro, Freguesia da Vila
do Prado, cuja fotocépia so encontra insorta a folhas trinta o um o trinta o dois da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: Deliborado, por unanimidado, procodor 5 rocogao
provisoria das obras do urbanizagao sitas no Iugar do Outoiro, Froguosia cla Vila do
Prado, roforontosiao alvaré numoro zero dois barra dois‘ mil o dezassete, do onzo do
agosto, e rospoitanto ao processo nilmoro zoro um barra dois mil o dozassois barra

cinquenta o oito, em nomo do Alcapredial - lnvostimontos lmobiliérios S.A.-------»--------~-Zero dois zoro trés.- O prooosso numoro zero um barra dois mil o ‘doze barra
quatrocontos e vinte o sois, om nomo do Agostinho Rodriguos Louroiro, sito no Iugar do

-
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.Barroiro,.da..Froguosia do.Corvaos, rolativo---a--caducidado da liconoa --do--construgao,--4»-ao
abrigo do disposto no numoro cinco do artigo sotonta o um do Regime Juridlco do
Urbanizacao o Edificagao, por forca da aplicagao do disposto no numero dois do roforido
artigo, cuja fotocopia so encontra insorta do folhas trinta o trés a trinta e cinco da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara dolibora, por unanimidade, doclarar a
caducidado da liconga do construgao, ao abrigo do disposto no numoro cinco, do
artigo sotonta o um, do Regime Juridico do Urbanizagao o Ediﬁcagao, por forga da
aplicagao do disposto no numoro dois do roforido artigo.--------------------—-—~»~-------—------------Zero dois zero quatro.- Uma informacao, prostada polo Engonheiro José Bozorra,

rolacionada com o novo toponimo a designar-so por “Rua Quinta dos Louroiros”, solicitado
pela Junta do Freguesia da Vila do Prado, cuja fotocopia so onoontra insorta do folhas
trinta o sois a trinta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara dolibora,
por unanimidado, tomar conhocimonto da dosignagao do novo topénimo, solicitado
pela Froguosia da Vila do Prado. Este assunto, transitou para a parto roforente aos

“Conhocimentos barra Ratiﬁcag6os"da presente ata.--------------------------—-—-—~~~»~----------------Zoro dois zero cinco.- Presento, uma proposta do Altoragao do Rogulamento do

Plano Diretor Municipal, para aprovagao do Relatorio da Discussao Publica e propor a
aprovagao da Assombloia Municipal a proposta do altoracao ao Rogulamento do Plano
Diretor Municipal, cuja fotocopia so encontra insorta do folhas trinta e novo a quaronta o

quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara dolibera, por
unanimidado, aprovar o rolatério do discussao publica o propor a aprovagao da
Assembloia Municipal a proposta do Altoragao ao Rogulamento do Plano Dirotor
Municipal.--------------------------------------------------------------------------—-i—Zero dois zoro sois.- A informagao, prostada pela Técnica Superior do Son/igo
Social, Dr? Isabel Lopes, rolacionada com o apoio ao Jardim do lnfancia, para os alunos

Luis Pedro Sousa Ferroiraio Ana Soﬁa Sousa Forroira, rosidontes na Avonida do Sao Bras
numoro trés, Freguesia do Gomido, doste ooncolho, cuja fotocopia so encontra in_sorta_ do

folhas quaronta o cinco a quaronta o novo,da minuta da prosonto ata. DEL|BERA(;A0:
Doliberado, por unanimidado, apoiar a froquéncia gratuita no Jardim do lnfancia-aos
alunos Luis Pedro Sousa Forreira o AnaSoﬁa Sousa Forroira, rosidontes na Avonida
do S5o‘Brés numoro trés, Freguesia do Gomido, dosto concolho.-—-----———---~-------------Zoro dois zero soto.- Para aprovagao da Excolontissima Camara, presente o

projoto do Rogulamento Municipal do Apoio ao Arrondamento para Estratos Socials
Desfavorocidos, cuja fotocopia so encontra insorta do folhas cinquonta a sossonta o quatro
da minuta da presente ata. ----------------------------------------------—----------—
------Os Senhores Voroadoros do Partido Socialista aprosontam uma altoragao a
proposta aprosontada, formulada nos soguintes tormos: “Rogulamento Municipal do

Apoio ao arrondamonto para ostratos sociais dosfavorecidos (ponto zero dois zero seto).
Na proposta que é aprosontada voriﬁoa-so uma discrepancia ontro 0 toor da alinoa b) do
artigo quarto do Rogulamento, roforente as condiooes gerais do acosso o 0 Anoxo ll,

roforente a matriz do classiﬁcagao dos critérios do pondoragao. Com ofoito, na reforida
alinoa do Rogulamento o oxigida, como condigao do acosso ao apoio, a rosidéncia, na
area do munlcipio ha, polo monos, cinco anos, om regime do pormanéncia. Por sua voz, no
Anexo ll, consta a diforonciagao ontro rosidontos ha mais do cinco anos o rosidontes ha
menos do cinco anos, dosignadamonte os rosidontes do trés a cinco anos e rosidontes ha
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1,12%

-menos -do -trés -anos. -Para --além da evldonte -contradicao o" dosconformidado;-""nao‘""‘pareco“"""'"""'
razoavol a condigao do acosso provista na alinoa b) do artigo quarto do Rogulamento,
referonto a oxigénoia do “rosidir na area do municipio ha, polo menos, cinco anos, om

regime do pormanéncia".

Esta exigéncia

paroco-nos oxagorada,

limitadora e,

consoquontomonto, desnocossaria. A rosidoncia na aroa do municipio ha, pelo monos, tros
anos, pareco suﬁcionto o adoquada. Assim, os Veroadores do Partido Socialista

aprosontam a proposta do soguinto toor: “Os Veroadores do Partido Socialista comungam
do ospirito o dos principios que ostao subjacontes a proposta, por ontondorom que os
ostratos sociais mais dosfavorecidos dovom sor ospocialmento protegidos, e muito em
especial no que respoita ao direito a uma habitacao condigna, como é constituoionalmento

garantido. A oxigoncia do rosidéncia na area do concolho ha, polo monos, cinco anos,
paroco-nos oxagorada, discriminatéria e limitadora, sondo nosso ontondimonto do que a

rosidoncia na area do concolho duranto um porlodo do trés anos é, quanto ao tempo do
rosidéncia no concelho, requisito razoavol o suﬁcionto para a garantia goral do acosso ao
apoio a atribuir pela Camara Municipal. Assim, propoe-so que a alinoa b) do artigo quarto
do Rogulamento soja altorada, com a rodagao a seguir indicada: “Residir na area do
municipio ha, polo monos, trés anos em regime do permanéncia”.-------~~--————--~

------DELIBERAQAO: A Camara dolibora, por unanimidado, com a alteragao
proposta polos Veroadores do Partido Socialista (alinoa b) do artigo quarto),
submotor a discussao pﬁblica 0 Projoto do Rogulamento Municipal do Apoio ao

Arrondamento para Estratos Sociais Dosfavorocidos.-------------------------------------—----~Zoro dois zero oito.- Para aprovagao da Excelentlssima Camara, presente os
Contratos lntoradministrativos o rospotivo Anoxo, a colebrar ontro o Municipio do Vila
Vordo o os Agrupamontos do Escolas do Vila Vordo, Moure o Riboira do Neiva o Prado,
cujas fotocopias so oncontram insortas do folhas sessonta o cinco a oitonta o sols da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara dolibora, por unanimidado, aprovar

os Contratos -lntoradministrativos com os referidos Agrupamontos do Escolas.-—----»
‘--—---Zoro dois zero nove.- Uma informagao, prostada pela Chefo da Divisao do
Administragao o Finangas, Dr.“ Soﬁa Sampaio, rolativa a utilizacao do saldo do geréncia do
dois mil o dezassete, para o calculo dos fundos disponivois para o ano do dois mil o

dozoito, cuja fotocopia so encontra insorta a folhas oitonta o soto a oitonta o oito da minuta
da presente ata.-----------------------------------------------------------~~-——-—---------------~~Os Senhores Veroadores do Partido Socialista propoom que o assunto seja

rotirado polas soguintos razoos: “A presente informacao subscrita pola Chefo da Divisao
do Administragao or Finangas, nao o suﬁcionto para que possamos doliborar sobre a
mosma, uma voz que nao é acompanhada do dados oconomico-ﬁnancoiros,
nomoadamonto do saldo do geréncia do dois mil e dezassete. Os Veroadores do Partido
Socialista nao passam cheques om branco, basoados om informagoos ambiguas. Alias, as
informagoos prostadas por osta técnica da autarquia ao oxocutivo camarario tom merocido

a nossa consura, jaquo, como so voriﬁcou no caso da atualizagao do progo do contrato da
rocolha do lixo podoria induzir-nos om orro.-eeeeeeeeeeeeee
------------------------O Senhor Prosidonte da Camara prosta os seguintos esclarocimontos: A
utilizagao dosaldo do geréncia para ‘o ano soguinto osta clovidamento enquadrado
logalmonto, -tondo o Municipio do Vila Verde, face ao volume do obras om curso o aquolas
que protondo promovor, urgoncia om considorar oste valor para calculo do fundos do
4/6

_
Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 2210112018

%

-disponlvois; -do-forma a--que--nonhum"projoto"ou nonhuma"obra","dosignad"amonto'"'as""'de" 6%
fundos comunitarios, possa sor lnvlablllzada como pareco que é vontado e desojo dos
Senhores Veroadores do Partido Socialista.-------------------------------------------—--~-~---—----—-----------DELIBERAQAO: A Camara dolibora, por maioria, com os votos contra dos
Senhores Veroadores do Partido Socialista autorizar a utilizacao do saldo do
geréncia do dois mil o dezassete, para o calculo dos fundos disponivels para o ano
dois mil o dozoito, nos termos da informagao prostada pola Chefo da Divisao do
Administragao e Finangas, deste munlclpio.----—---------—----------------—--—----------—-----—
---------Os Senhores Veroadores do Partido Socialista aprosontam a soguinto
doclaragaoz “Votamos contra osta proposta, uma voz que dosconhocomos qual o
montanto do saldo do geréncia roforente a dois mil e dezassete. Nao é possivol doliborar,
cogamente, sobre aquilo que so dosconhoco".-:1::1-1:--Z:I---I:--:1:eeeee ~~~~~~~—-—----Zoro dois dez.- Uma proposta aprosontada pelo Senhor Presidente da Camara,

rolativa ao Logotipo do Municipio do Vila Verde e Manual do Normas para 0 sou uso, cuja
fotocopia so encontra insorta do folhas oitonta e novo a com da minuta da presente ata.---------~0s Senhores Veroadores do Partido Socialista intorvioram nos seguintes
termos: "Uma voz que o novo logotipo ja osta a sor utilizado om documontos oﬁciais do
autarquia os Veroadores do Partido Socialista tomam conhocimento dosta proposta, nao a
votando uma voz que a mesma ja foi posta em pratlca".----1:--1:1::::::::--~~--A »
---

-~~-----O Senhor Presidente da Camara osclaroceu: “O usodo logotipo, ate a presente
data, dostlnou-so, unica o slmplesmonto, a tostar junto da populagao a acoltacao e o
impaoto do mosmo para posterior validagao, sondo noste sontido que surge, aqui e agora,
osta proposta. O Partido Socialista profere, no ontanto, nao so pronunciar sobre o
mosmo".-~~~~~~--Z-----------------------------------------------------------------------DELIBERAQAO: Deliborado, por maioria, com o voto favoravol do oxecutivo
Partido Social Domocrata,'aprovar a proposta do logotipo do Municipio do Vila Verde
o rospotivo manual do normas para uso do mosmo.-----—---—------»-—-------+>----i------

------Zero dois onzo.- Um oﬁcio do Vilavordonso Futobol Clubo, a solicitor aaatribulcao
do um subsidio no;-valor do € 6.300,00 (sols mil o trezentos euros) para fazor ‘face as
dosposas, no ambito da doslocacao ao Estadlo do Alvalado nos oitavos ﬁnals da Taga do
Portugal, cuja fotocopia so encontra insorta a folhas conto o um o conto o dois da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara dolibora, por unanimidado, atribuir 0
subsidio no montanto do € 6.300,00 (sols mil o trezentos euros) ao Vilavordonse

Futobol Clubo, para fazor face as dosposas, no ambito da deslocagao ao Estadio do
Alvalado nos Oitavos Finals da Taga do Portugal.----------------’------------------------——-—-Zoro dois dozo.- Para aprovacao da Excelentlssima Camara, presente a proposta
do constituicao do fundos do manoio para o ano do dois mile dozoito, formulada polo \ﬁcoPresldonto da Camara, cuja fotocopla so encontra insorta a folhas conto o trésda minuta

da presente ata.-----—-----~~-»----eeeee:3:11:1::=1:=1I:I---=::=::::=:---~—~~» ~ ~,~~~----------Os Senhores Veroadores do Partido Socialista aprosontam a seguinto
quostao: "So alguma voz fol aprovado um Rogulamento que ostabelega a constltuigao o
rogularizagao dos fundos do manoio, conformo previsto no logislagao que prove a
constituicao dostes fu nd0s".------------------------------------------------4-------~»~-----~——----DELIBERAQAO: Dollborado, por unanimidado, romotor o assunto a uma

proxima reuniao o exocutlvo.——---—---—---~-»~~-~-------------------------------~»--—--—-—5/6
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-----------Zero-dois-treze» Prosento ~a -proposta aprosontada"polo""Senhor"'"Vorea'dor"""'da
Qualidado, Ordenamonto o Gestao do Torritorio, relatlva a Orcamontacao e Gestao das
Despesas com Possoal para dois mil o dozoito, cuja fotocopia so encontra insorta do folhas
conto o quatro a conto o quaronta o oito da minuta da prosonto ata. DELIBERAQAO: A
Camara dolibora, por unanlmidado, aprovar a roferida proposta.—-—--------~-----~~~------------------~0s Senhores Veroadores do Partido Socialista aprosontam a seguinto
doclaragao: “Votamos favoravolmonto a proposta, om linha com 0 ponto quinzo da

mosma, isto é, na condigao do sor omitido parocer positivo por pane da Diregao Geral das
Autarquias Locals"---------~~-------------~~~~~~~»»~~--------------------~—~-~~~~~~~~~~~------—----------~-»----------—Zoro dois catorze.- Uma informacao, prostada pela Presidente da Comissao do
Protecao do Criangas o Jovons, Dr“ Judite Maria Magalhaos Pregueiro, relatlva a
constituicao do um Fundo do Manolo para a roferida Comissao, cuja fotocopla so

encontra insorta a folhas conto o quaronta o novo da minuta do presente ata.
DELIBERAQAO: Dellborado, por unanlmidado, aprovar a constituigao do Fundo do
Manolo, para a Comissao do Protogao do Criangas o Jovons do Vila Verde, nos
termos prostados na respotiva informacao..---------------~--~----—---------—-~-----------~--i-Zero dois qulnzo.- A lnformacao subscrlta pelo Chefo da Divlsao da Educagao e
Promocao Social, Dr. Adolino Machado, relatlva a atribuicao do apoio ﬁnancoiro no
montante do € 500,00 (quinhentos euros), para a Associacao Cultural Dosportiva o

Rocroativa do Ololros, para fazor face as dosposas rolaclonadas coma sua participaoao no
Campoonato do Futobol do Rua do Vale do Cavado, cuja fotocopla so encontra insorta a
folhas conto o cinquonta o conto e cinquonta o um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Dellborado, por unanlmidado, atribuir o apoio no montante do €
500,00 (quinhentos euros), para a Assoclacao Cultural Dosportiva o Rocreativa do
Ololros, para fazor face as dosposas rolaclonadas com a sua partlcipagao no
Campoonato doFutobo| do Rua do Vale do Cavado.~~~~~~~~~~-- 4. 1 --~--:::=:=--~---

-----~Procodou-so a leitura da’minuta da rounlao do executlvo, a qual foi aprovada por
todos os elomentos prosontos na rouniao.---------------------------------------~
----—-Exnada mais havendo a tratar, pelo Sonhor1=Prosldente fol doclarada oncerrada , a
rouniao oram doz horas o quaronta o cinco minutos, da qual para constar e dovidos efoitos
foi lavrada a presente ata quo val sor dovidamonto assinada, consignando~so que todas as
doliboragoos dola constante foram aprovadas om minuta no ﬁnal do rouniao, nos tomwos do

numoro tros do artigo cinquonta o soto da Lei numero setonta o cinco barraldois mil o
treze, do doze do sotombro, para surtir efoitos imediatos.—sM-~»~~---~~~---~-—~~We--~---~~
--------E ou, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a rodigi, subscrevi o assino.---OProsidento da Camara,
OSocrotarlo, /4
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