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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE BOIDOBRA 

Ata nº 2/2022 

 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu a Assembleia de 

Freguesia de Boidobra em Sessão Ordinária, nos termos do número 1, do artigo 11º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e conforme decisão proferida pela Assembleia de Freguesia de 

Boidobra a dezanove de junho de doi mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas, no edifício da 

sede da Freguesia de Boidobra, concelho da Covilhã………………………………………………………………… 

Foi elaborada e publicitada a Convocatória desta Assembleia de Freguesia nos termos e prazos 

estabelecidos no artigo 11º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, bem como nos termos do artigo 

18º e 19º do Regimento desta Assembleia………………………………………………………………………. 

Estiveram presentes pela Coligação Democrática Unitária (CDU), Bruno Daniel Salgueiro 

Augusto, Sandra Cristina Dias de Miranda, Ricardo Miguel Lopes Chorão Basílio Martins e Ana 

Margarida Carrola Fonseca Ramos……………………………………………………………………………………………..  

Pela Coligação “Boidobra, Juntos Fazemos Melhor” – (CDS-PP. PPD/PSD. IL), estiveram presentes 

António Pedro de Jesus Nunes Freitas, Maria João Pedro Santos Gonçalves e César José Bispo 

Machado…………………………………………………………………………………………………………………… 

Pelo Partido Socialista (PS) estiveram presentes António Jorge Inácio dos Santos Silva e Silvia 

Cristina Sena Bernardino em regime de substituição de Henrique Manuel Silvestre 

Gigante………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Em representação da Junta de Freguesia esteve presente o Presidente Marco António Barreiros 

Gabriel, a Secretária Marisa do Carmo Nunes da Rocha e o Tesoureiro Tiago Miguel Silveira 

Duarte…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Presidiu à Mesa da Assembleia de Freguesia António Pedro de Jesus Nunes Freitas coadjuvado 

pela primeira secretária, Maria João Pedro Santos Gonçalves, e pelo 2º secretário, César José 

Bispo Machado………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Esta Sessão Ordinária regeu-se pela seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. Período de Intervenção do Publico………………………………………………………………………………………… 

2. Período Antes da Ordem do Dia……………………………………………………………………………………………. 

2.1 -Votação das atas 2/2020; 3/2020; 1/2021; 3/2021 e ata 1/2022; 

3. Período da Ordem do Dia……………………………………………………………………………………………………… 

3.1. Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta     

e da situação financeira da Freguesia;…………………………………………………………………………… 

3.2. Relatório do Estatuto de Direito de Oposição (art.º 10 da lei Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 Protocolos de Cooperação com as Associações da Freguesia da Boidobra………………. 
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A sessão foi aberta pelo Presidente da Mesa cumprimentando todos os presentes. 

Foi dado início à Ordem dos Trabalhos e esta lida pelo Presidente da Mesa da Assembleia 

(documento em anexo a esta ata)……………………………………………………………………………………………… 

Não havendo público presente o Presidente da Mesa da Assembleia passa diretamente ao ponto 

nº 2.1 da Ordem dos Trabalhos; “Votação das atas 2/2020; 3/2020; 1/2021; 3/2021 e ata 

1/2022”;………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informa que algumas das Atas em falta formam rececionadas e encontram-se para votação……. 

Relativamente ao Expediente informa o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia que recebeu um 

email do Sr. Deputado Henrique Gigante pedindo a sua substituição pela Srª Deputada Silvia 

Bernardino, substituição essa que foi aceite por todos; informa ainda acerca da presença do 

Executivo que em coordenação com a Mesa esteve presente na eleição da ANAFRE a nível 

distrital e ainda fala acerca  do ponto de situação da Comissão de Trabalhos que, até ao 

momento, não tem sido possível realizar reuniões por impedimento de uma ou outra das partes 

e propõe dar mais algum tempo para que isso possa acontecer……………………………………… 

De seguida procede-se à votação da ata de 2/2020 que só pode ser votada por Bruno Augusto e 

Ricardo Chorão pois dos presentes dessa Assembleia só estes dois Deputados estiveram na 

mesma. Foi votada a favor, por unanimidade……………………………………………………………………………. 

Sucedeu-se o mesmo processo com a votação das Atas 3/2020, 1/2021 e 3/2021 que só 

puderam ser votadas pelos membros presentes na mesma e que foram os Srs. Deputados Bruno 

Augusto e António Freitas. Foram votadas a favor, por unanimidade……………………………… 

Por último foi levada a votação a Ata 01/2022, que pode ser votada por todos os membros 

presentes à exceção do Sr. Deputado César Machado pois este tinha pedido a sua substituição, 

não estando presente na mesma. Foi votada a favor, por unanimidade……………………………………. 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia questiona se alguém se quer inscrever no Período Antes 

da Ordem do Dia e inscrevem-se os membros Bruno Augusto e António Freitas……………………….. 

Foi concedida a palavra ao membro Bruno Augusto que informa ter uma moção para apresentar 

a todos e passa a ler a mesma (documento anexo a esta Ata)…………………………………. 

Após a leitura da Moção o membro Bruno Augusto reforça que os pontos salientados nesta 

moção à Câmara Municipal Da Covilhã são lutas antigas e que envolvem questões importantes 

para a Freguesia da Boidobra…………………………………………………………………………………………………….. 

O presidente da Mesa da Assembleia volta a tomar a palavra levando a Moção apresentada a 

votação. A mesma é aprovada com oito votos a favor e uma abstenção, pertencendo esta ao 

membro César Machado. 

Após aprovação da Moção, tomou a palavra o membro eleito pela Coligação Juntos Fazemos 

Melhor, António Freitas, passando o seu lugar de Presidente da Mesa da Assembleia à Primeira 

Secretária informando que irá ler a Declaração Política da Coligação Juntos Fazemos Melhor 

(Documento anexo a esta Ata) 
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Nesta intervenção menciona o fato de que com a delegação de competências haver mais 

responsabilidade da parte da Junta de Freguesia da Boidobra e de infelizmente a mesma não 

estar a cumprir com o estipulado, inclusivamente não efetuando a elaboração de um plano anual 

de limpeza, tal como sugerido pela Coligação Juntos Fazemos Melhor…………………………….. 

Retomando o seu lugar enquanto Presidente da Mesa da Assembleia, volta ao Período da Ordem 

do Dia, dando início ao ponto 3.1 – “Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

acerca da atividade desta e da situação financeira da Freguesia” e passa assim a palavra ao Sr. 

Presidente do Executivo………………………………………………………………………………………. 

O Sr. Presidente iniciou a sua intervenção dando algumas notas relativamente a itens tratados 

na última Assembleia de Freguesia, informando que relativamente à moção aprovada a favor da 

Ucrânia já foi solicitado o IBAN à Cruz Vermelha e que depois será necessário colocar o mesmo 

no Orçamento;………………………………………………………………………………………………………………. 

Relativamente à limpeza do jardim do Bloco 1 esclarece que a parte virada para a Alameda Pêro 

da Covilhã é da competência da ADC e a parte das traseiras é da competência da Junta de 

Freguesia da Boidobra. Esta situação concreta e a situação dos dois loteamentos no TCT foram 

discutidas com o Sr. Vereador e colocada a questão de nesses dois loteamentos perceberem 

quem faz a limpeza do quê e propuseram foi proposto que, especificamente neste Bloco em 

frente ao Hospital da Covilhã, a limpeza passasse novamente a ser da competência da Câmara 

Municipal da Covilhã. Posteriormente este assunto irá à Assembleia de Freguesia o relatório dos 

trabalhos efetuados e depois à Assembleia Municipal;………………………………………………………. 

Quanto à questão da velocidade na Rua Conde José Calheiros, voltaram a insistir na resolução 

do problema e que a mesma aguarda agendamento da Câmara Municipal da Covilhã;…………….. 

Relativamente aos lugares de estacionamento em frente ao Hospital da Covilhã a informação 

que lhes tinha sido passada era a de que os lugares não podiam ser pintados enquanto não 

estivessem alcatroados no entanto os mesmos foram pintados e não alcatroados e esta questão 

já foi enviada à Câmara Municipal da Covilhã para se tentar perceber estas 

discrepâncias;……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Esclarece, ainda, que em relação à Delegação de Competências a Junta de Freguesia ainda está 

num período de adaptação e que estão a enfrentar algumas dificuldades pois não fizeram a 

aplicação no todo dos produtos fitofarmacêuticos e esse fator junto com a imprevisibilidade dos 

fatores climatéricos e ainda dois trabalhadores de baixa médica não ajudaram na resolução 

desta questão. Quanto ao Centro histórico este está integralmente limpo e na zona da Alâmpada 

também está a ser efetuada a limpeza e alguns melhoramentos. Informa, também, que a Junta 

de Freguesia irá proceder à aquisição de mais uma viatura, para que as equipas de limpeza 

percam menos tempo no transporte, bem como alguns instrumentos de trabalho tais como 

moto-roçadoras, sopradores, e outros e pensa que com estas medidas até final do ano, esta 

situação estará controlada…………………………………………………………………………….. 

Relativamente ao plano anual de limpeza, também discutido na Assembleia anterior, o mesmo 

é de difícil execução devido à questão climatérica já mencionada. É possível fazer um plano mas 

muito difícil mantê-lo pois algumas zonas precisam de ser limpas/ intervencionadas mais vezes 

do que outras…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Findos os esclarecimentos, informa que muita outra informação está no documento entregue 

“Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação 

financeira da Freguesia………………………………………………………………………………………………… 

Aproveita a oportunidade para realçar o sucesso que teve a celebração do Dia da Vila e lamenta 

não ter sido possível a realização de um concerto de Fados na Igreja devido à não aceitação do 

mesmo por parte da Diocese da Guarda, no entanto reforça que o mais importante será o 

próximo ano pois será quando a Boidobra irá celebrar os seus 30 anos de elevação a 

Vila…………………………………………………………………………………………………………………………… 

O Sr. Presidente do Executivo introduz, de seguida, um outro assunto informando que chegou 

um email da Câmara Municipal da Covilhã, no dia 28 de junho, ao qual a Junta de Freguesia tem 

um prazo de 10 dias para dar resposta, e solicita a opinião da Assembleia de Freguesia relativa 

a esse mesmo email explicando que no mesmo se propõe um protocolo com o Condomínio sito 

na Rua Refugiense nº 85, onde se dá para exploração a este mesmo Condomínio, por um período 

de dez anos, o Campo de Ténis e a cedência do Parque Infantil. Isto não se entende, pois na 

última reunião com o Sr. Vereador foram informados de que a CMC irá financiar um Parque 

Infantil na Freguesia e que relativamente aos outros cinco, que foram da competência da CMC 

e não da Junta de Freguesia até dezembro de 2021, estes já têm seguros e que este Parque 

Infantil em questão também está dentro das competências da Junta de Freguesia e não 

entendem o porquê desta proposta. O campo de ténis praticamente está fechado ao público 

apesar de ser público e até a ADC quando se desloca até lá para fazer a limpeza e manutenção 

tem que vir alguém do Condomínio para o abrir. Se este protocolo viesse para alterar essa 

situação até lhes pareceria bem mas não é, de todo, aquilo que se 

entende……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Terminada a sua exposição acerca do assunto, o Sr. Presidente do Executivo, solicita a opinião 

das forças eleitas e dos seus membros para que a Junta de Freguesia responda à proposta 

recebida…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

O Presidente da Mesa toma a palavra e questiona a Assembleia sobre quem se pretende 

inscrever para dar a sua opinião e pedem a palavra os Srs. Deputados António Santos Silva, 

Bruno Augusto e António Freitas……………………………………………………………………………………………….. 

É concedida a palavra a António Santos Silva, membro eleito pelo PS, que diz que não entender 

qual a lógica de um espaço público passar a privado, tal como já tinha sido dito pelo Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia, e questiona o porquê desta cedência. Continua a sua 

intervenção dizendo que na proposta apresentada pela Câmara Municipal Covilhã lê-se que o 

Condomínio fará a manutenção do espaço e não poderá restringir o acesso ao público; ora se 

assim fosse não veriam qualquer problema na cedência mas que pensam que a Junta de 

Freguesia deverá esclarecer muito bem este assunto………………………………………………………………… 

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia passa a palavra a Bruno Augusto, membro eleito pela 

CDU, que inicia as suas considerações dizendo que se aquele espaço é público não percebe a 

necessidade da existência do protocolo com o Condomínio para além de que este último pode 

vir a solicitar contrapartidas………………………………………………………………………………………………………. 
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Toma de seguida a palavra António Freitas, membro eleito pela Coligação “Boidobra, Juntos 

Fazemos Melhor” – (CDS-PP. PPD/PSD. IL) que, da mesma forma que os anteriores membros, 

não percebe a necessidade do Protocolo pois a manutenção daqueles espaços foi sempre feita 

pela ADC e, à primeira vista parece bem cuidado, não entendendo assim a necessidade do 

Condomínio tratar da manutenção. Realça também o fator tempo; 10 anos é um prazo 

excessivo, pois o Executivo atual não terá dez anos de mandato e normalmente quando se faz 

um contrato por dez anos ou mais é para se efetuar uma candidatura a algum programa e não 

para este tipo de casos. Para além disto, foca a importância de se arranjar forma de este espaço 

que é público estar verdadeiramente aberto ao público. Finaliza dizendo que para ele este 

protocolo é apenas uma outra forma de manter aquele espaço fechado e sem acesso ao público 

em geral e como tal não concorda com a proposta 

apresentada………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Terminada a intervenção do membro António Freitas o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

realça mais uma vez o fato daquele espaço ser limpo pela ADC e estar sempre impecável e não 

se entender o porquê do Condomínio aceitar a responsabilidade da manutenção do campo de 

ténis sem qualquer contrapartida financeira. Todos concordam que “quando a esmola é demais 

o pobre desconfia”………………………………………………………………………………………………………… 

O presidente da Mesa retoma os Trabalhos questionando se alguém se pretende inscrever para 

colocar alguma questão acerca do ponto 3.1 do Período da Ordem do Dia “Informação Escrita 

do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da 

Freguesia” e inscreve-se para tal o membro António Pedro de Jesus Nunes Freitas. 

O Sr. Deputado António Freitas inicia a sua intervenção informando que uma das questões seria 

acerca do ponto de situação da Ucrânia mas que o Sr. Presidente do Executivo já tinha informado 

acerca da mesma e que desta forma ficava-se a aguardar a transferência para a Cruz 

Vermelha;………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Coloca ainda a questão acerca da situação em que se encontra a entrega das medalhas aos 

trabalhadores da Junta de Freguesia;  

Acerca da Quinta do Alvito (limpeza) a questão também já se encontrava respondida pelo Sr. 

Presidente do Executivo e esperava que as negociações com a ADC decorressem pelo melhor 

realçando no entanto que quando se fala em Plano Anual de Limpeza não se pretende que seja 

dada uma data concreta mas, pelo menos, uma data limite para a limpeza ser efetuada. Apesar 

de se ter plena noção de que não é uma tarefa fácil e linear, pois é uma questão dependente de 

fatores climatéricos, que são imprevisíveis, e para além disso ainda existir a questão dos 

funcionários de baixa médica, pensa, no entanto, com este Plano e com uma data limite de 

execução esta questão teria muito mais transparência e provavelmente levaria a menos 

reclamações. Atentos ainda à questão dos trabalhadores que se encontram de baixa média, 

lembra o Executivo que existirão decerto pessoas que poderão ser contratadas para 

“substituírem” os que estão de baixa e que apesar de nem sempre as pessoas serem exatamente 

aquilo que seria necessário para as funções atribuídas, alguma forma deverá existir para 

colmatar a situação…………………………………………………………………………………………………. 
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Continua a sua intervenção focando o assunto da Acumulação de lixo, assunto também levado 

a Assembleia Municipal, e pede ao Sr. Presidente que sejam levadas a cabo ações de 

sensibilização ambiental com a Resiestrela ou outras. É sugerido, ainda, a colocação de cartazes 

informando onde se deve colocar o lixo, o que é considerado “mono” e também, onde, quando 

e a que horas esses “monos” deverão ser deixados para recolha pois muitas vezes existe 

dificuldade em ter essa informação. Poderão também ser deixados panfletos, com essas 

informações, nas caixas de correio…………………………………………………………………………………… 

Introduz, de seguida, o assunto relativo ao Bairro da Alâmpada, ou seja o Pombal. Questiona o 

que está a ser feito ou a ser programado…………………………………………………………………………………… 

Por último faz uma recomendação ao Executivo solicitando o pagamento referente às verbas de 

quem esteve nas Mesas de Voto pois já existe a informação de que a Câmara Municipal já fez a 

transferência das mesmas, para a Junta de Freguesia, há algum tempo. Termina desta forma a 

sua intervenção……………………………………………………………………………………………………………. 

Toma a palavra o Sr. Presidente do Executivo para responder às questões colocadas pelo 

membro António Freitas informando que relativamente à questão das Medalhas na Assembleia 

de setembro vai trazer a finalização deste assunto que já devia estar finalizado; 

 Na questão da limpeza e manutenção e dando concretamente o exemplo do Condomínio do 

“Monteverde” afirma que este ficará beneficiado com o fato de toda a limpeza ser feita pela 

ADC. Para dar uma noção mais exata referente à questão da limpeza e manutenção informa que 

dos 41.700 metros quadrados de terreno de área verde 35.014 metros quadrados já estão 

limpos. Nas áreas de domínio público dos 12.500 metros quadrados falta limpar a área da 

urbanização da Boavista…………………………………………………………………………………………………………….. 

Informa ainda que em relação à recolha dos “monos” a mesma é efetuada todas as segundas-

feiras de manhã na Quinta Branca e parte histórica e ainda na semana anterior, devido ao 

acumular do lixo, 3 trabalhadores da Junta passaram o dia a recolher monos e lixo que estavam 

ao pé dos contentores do lixo……………………………………………………………………………………… 

O Sr. Presidente do Executivo interrompe as suas explicações para agradecer ao Sr. Presidente 

da Mesa da Assembleia que, na Assembleia Municipal, efetuou uma intervenção chamando a 

atenção para vários projetos e situações para a Junta de Freguesia da Boidobra dando força ao 

que é a voz da Junta de Freguesia……………………………………………………………………………………………… 

Retomando as suas explicações, o Sr. Presidente do Executivo, informa que relativamente a uma 

campanha acerca do lixo, acerca do ambiente enviaram um email à ADC e também para a 

Câmara Municipal da Covilhã e que existe uma forma diferente por parte de cada entidade (ADC, 

CMC, Resistrela) de ver o problema. Entretanto a Resiestrela respondeu ao email 

disponibilizando-se para uma reunião conjunta; informa que já se disponibilizaram fazer um 

mailing para todas as habitações informando acerca da colocação dos “monos” para recolha. 

Pensa que uma das soluções seria abrir os Ecocentros do Canhoso e Tortosendo aos sábados 

pois é quando as pessoas têm mais disponibilidade e passava-se essa informação; em relação ao 

lixo existe ainda um outro tipo de lixo os “sobrantes”, lixo proveniente de casas particulares 

quando estas fazem algumas obras em casa, como renovar a casa de banho, destruir um parede 

e para situações como essa a Junta de Freguesia tem um contentor de resíduos para ser utilizado 

pelos fregueses pagando para isso uma pequena taxa à Junta de Freguesia………….. 
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Por último e relativamente ao assunto das Mesas de voto informa que a transferência da Câmara 

Municipal já foi rececionada e que o pagamento será feito de seguida………………………… 

O membro António Freitas lembra que a questão relativa ao Bairro da Alâmpada ainda não foi 

respondida e o Sr. Presidente do Executivo informa que é certamente um problema e que já 

vieram dois veterinários municipais para se tentar encontrar a melhor forma de resolver o 

problema que poderá passar pelo Pombal, e que a Câmara Municipal da Covilhã se depara com 

o mesmo problema em vários locais da cidade, mas efetivamente ainda não avançaram com 

nada não estando, no entanto, o problema esquecido………………………………………………………………. 

A questão ainda aos Pombos devemos acrescentar que alguns pombos têm sido avistados em 

outras zonas da freguesia e que esta situação merece ser devidamente tida em 

conta.………………..…………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Não existindo nada mais para discussão relativamente ao ponto 3.1 do Período da Ordem do 

Dia, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia dá continuidade à Ordem de Trabalhos passando 

para o ponto 3.2. “Relatório do Estatuto de Direito de Oposição (art.º 10 da lei Lei n.º 24/98, de 

26 de maio” e informa que o relatório foi apresentado pelo Executivo e todos tiveram 

oportunidade para o lêr e não sendo este objeto de discussão mas meramente de informação 

passa para o Ponto 3.3 “Protocolos de Cooperação com as Associações da Freguesia da 

Boidobra”, também rececionados por todos os presentes. Questiona o Executivo se pretende 

fazer algum comentário ou apresentação e o Sr. Presidente do Executivo passa a explicar que 

estes protocolos representam o compromisso da Junta de Freguesia com todas as Associações 

e que acompanha o apoio já dado no ano anterior mas com um aumento de 50% para este ano 

tendo, no entanto, a consciência de que não é com este valor que se resolvem os problemas das 

Associações; sendo esta apenas uma ajuda!............................................................................ 

O Sr. Presidente do Executivo explana um pouco acerca de cada uma delas e da sua importância 

na comunidade e Freguesia salientando que quando é necessário por algum motivo mais 

premente dar uma ajuda um pouco maior a alguma dessas Associações a Junta de Freguesia 

também o faz dando o exemplo do lançamento do livro do Rancho Folclórico da Boidobra e da 

Sede dos Escuteiros da Boidobra………………………………………………………………………… 

Estando o ponto 3.3 da Ordem dos Trabalhos terminado, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

questiona se alguém se pretende inscrever para intervir e inscreve-se o membro António Freitas 

que, tomando a palavra, parabeniza o Executivo pelo incremento dos valores atribuídos às 

diversas Associações lembrando o mesmo que também é graças ao Associativismo que a Junta 

de Freguesia tem uma grande dinâmica e é muito bom que isso seja reconhecido. Pede também 

ao Executivo que este faça alguma pressão junta da Câmara Municipal da Covilhã para que, no 

próximo ano, o orçamento para o Associativismo seja maior pois, principalmente para as 

Associações que têm Sede, os gastos são cada vez maiores e não é possível fazer face a tudo não 

podendo por vezes levar alguns projetos em frente…………………… 

O membro António Freitas agradece e o Sr. Presidente do Executivo informa que vai tomar nota 

da questão e farão intervenção nesse sentido. …………………………………………………………………. 

Regressando à Ordem dos Trabalhos o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia coloca a votação 

o Ponto 3.3– “Protocolos de Cooperação com as Associações da Freguesia da Boidobra” que é 

votado e aprovado por unanimidade, não tendo votado o mesmo os membros António Freitas 

e Bruno Augusto……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Esgotada a Ordem de Trabalhos e não existindo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia, deu por encerrada esta Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Boidobra, 

tendo sido lavrada a presente ata, composta por oito páginas e que depois de lida, para sua 

validade, vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia de Boidobra.  

O Presidente da Mesa da Assembleia – António Pedro de Jesus Nunes de Freitas 

_____________________________________________________________________________ 

O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia – Maria João Pedro Santos Gonçalves 

_____________________________________________________________________________ 

O Segundo Secretário da Mesa da Assembleia - César José Bispo Machado 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


