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ATA N.º 01/2022 

   Sessão Ordinária de Abril 
11 de abril de 2022 

 
=== Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas e trinta 

minutos, reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol em Sessão Ordinária de Abril, nas 

instalações do Espaço Polivalente da Junta de Freguesia, sito na Rua Luís Vaz de Camões, s/n, na 

Brandoa, com as presenças de dezoito Membros: -----------------------------------------------------------------------  

Primeiro Secretário, Fábio André Belo Ramalho, Segundo Secretário, Sandra Marina dos Santos Moura 

e dos seguintes Membros desta Assembleia de Freguesia: ------------------------------------------------------------ 

PS - Partido Socialista: António Carlos de Carvalho Peixoto; Sara Marina Paulo dos Santos; Luís Filipe 

Martins Xavier; Graciete Cristina Margarido Lavado Pereira; Édio Luíz dos Santos Soares Martins; 

Sandra Isabel Braz Simplício Paixão; Carlos Manuel Luís d’ Ascenção Rolo; Inês Maria Belo Pedro e David 

António da Cruz Baetas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PPD/PSD - Partido Social Democrata: Mário da Conceição Fernandes; Carlos Alberto Alves Jorge e José 

Carlos Prado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CDS-PP - Centro Democrático Social: Andreia Filipe de Almeida Martins. ---------------------------------------- 

CDU - Coligação Democrática Unitária: Henrique Arantes Lopes de Mendonça e Pedro Alexandre 

Rodrigues de Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHEGA: Paula Virgínia Lima Teixeira. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausência: BE – Bloco de Esquerda: Manuel Carlos Nunes Abalada. ------------------------------------------------ 

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

=== O Primeiro Secretário, Fábio André Belo Ramalho, por impedimento da Presidente da Assembleia 

deu início à Sessão Ordinária de Abril de 2022, solicitando a retificação do teor dos pontos 3.4; 3.5 e 

3.6, acrescentando a palavra “votação”, e nada havendo contra a alteração solicitada pelos membros 

presentes, passando a constar nos mencionados pontos “Análise, discussão e votação…”, com a 

seguinte Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Intervenção do Público ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3. Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.1 Ata n.º 20 (4ª Sessão Ordinária de 2021, 30 de dezembro) do mandato 2021/2025 – Discussão e 

votação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Análise e discussão e votação da Conta de Gerência do Exercício de 2021, ao abrigo da alínea b), 

do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação; ---------------------- 

3.3 Análise, discussão do Inventário e Património, ao abrigo da alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º, da 

Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação; -------------------------------------------------------- 

3.4 Análise, discussão e votação da Minuta de Protocolo de Colaboração com a Associação UEP – 

“União dos Escoteiros Portugueses”, ao abrigo da alínea i), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 

de 12 de setembro, na sua atual redação; ------------------------------------------------------------------------ 

3.5 Análise, discussão e votação do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo da Freguesia 

da Encosta do Sol – Alteração, ao abrigo da alínea f), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 

de setembro, na sua atual redação; -------------------------------------------------------------------------------- 

3.6 Análise, discussão e votação da 1.ª Alteração do Mapa de Pessoal de 2022, ao abrigo da alínea 

m), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação; ----------------- 

3.7 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta 

e da situação financeira, ao abrigo da alínea e), do n.º 2 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação; ------------------------------------------------------------------------------------ 

3.8  Regimento para o Mandato 2021- 2025 – Discussão e votação; -------------------------------------------- 

3.9  Ata n.º 1/2022 (Sessão Ordinária de Abril – 11 de abril) – Discussão e votação. ----------------------- 

 

******* 

 

------------------------------------------- Ponto 1 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------------- 

Não houve intervenção do público presente. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 

******* 

 

------------------------------------- Ponto 2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DIA ----------------------------------------- 

=== O senhor Primeiro Secretário da Assembleia deu algumas informações sobre o expediente geral e 

correspondência recebida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Primeiro Secretário da Assembleia informou do pedido de renúncia ao mandato, 

apresentado pela senhora Aurora Mariana Luísa Tavares Pereira, membro da Assembleia, eleito pelo 
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PSD, nos termos do n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, 

com efeitos a 1 de janeiro de 2022, tendo concedido as funções de membro da Assembleia de 

Freguesia ao senhor José Carlos Prado, membro seguinte da respetiva lista. ------------------------------------- 

O senhor Primeiro Secretário da Assembleia informou ainda, que solicitaram a sua substituição nesta 

Sessão, pelo PS, a senhora Maria Edite Rocha Henriques e pela CDU, as senhoras Isabel Maria Gabriel 

Rosa Amor e Paula Alexandra Santos Ribeiro Pereira, e ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1, do Regimento da 

Assembleia, procedeu-se às substituições respetivamente pelos senhores David António da Cruz 

Baetas, Henrique Arantes Lopes Mendonça e Pedro Alexandre Rodrigues de Sousa. -------------------------- 

Os documentos referentes à presente renúncia e substituições encontram-se em anexo à presente ata, 

dela constituindo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Primeiro Secretário da Assembleia informou que foram rececionadas e admitidas para 

análise, discussão e votação, os seguintes documentos: pela Bancada da CDU, o Documento 1 – Voto 

de Saudação ao Dia Internacional da Mulher; Documento 2 – Moção 48 anos do 25 de Abril e 1º de 

Maio; Documento 3 – Voto em defesa da paz e pelo fim da guerra na Ucrânia e da escalada de 

confrontação na Europa e Documento 4 – Proposta de Resolução sobre o Centro de Saúde da 

Brandoa/Alfornelos; pela Bancada do PSD, Documento 5 – Voto e Recomendação Disponibilização à 

Freguesia e aos Fregueses da Transmissão “Streaming” das Reuniões da Assembleia de Freguesia de 

Encosta do Sol e Documento 6 – Moção Autárquica Grupo Político do PSD da Assembleia de Freguesia 

de Encosta do Sol; e pela Bancada do PS, Documento 7 – Moção “25 de Abril e 1 de Maio. Continuar a 

Avançar, num País de Oportunidades e Documento 8 – Moção Condenação da invasão da Ucrânia e 

solidariedade com o povo Ucraniano. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Primeiro Secretário da Assembleia, solicitou que os documentos apresentados para 

apreciação fossem mais específicos na sua pretensão – moção; saudação; recomendação; louvor ou 

voto de pesar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== Em relação a estes documentos intervieram os seguintes membros da Assembleia: ---------------------   

Os proponentes dos documentos apresentados solicitaram as seguintes alterações: o documento 1 

passou a Saudação e informaram que não pretendem que a mesma seja votada e o documento 3 e 4 

passou a Moção e o documento 5 passou a Recomendação. --------------------------------------------------------- 

=== O senhor Carlos Jorge (PSD), interveio indicando que no documento 6, sobre a condenação da 

invasão russa na Ucrânia, retiram o último parágrafo, antes da parte propositiva “Censurar 

politicamente as forças políticas PCP e BE que no Parlamento Europeu recusaram ajuda financeira à 
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Ucrânia”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Pedro Sousa (CDU), leu a Saudação “Ao Dia Internacional da Mulher”. ------------------------ 

=== O senhor Édio Martins (PS) e o senhor Carlos Jorge (PSD), intervieram indicando que o PS e o PSD 

se associam à Saudação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Carlos Jorge (PSD), leu a Recomendação Disponibilização à Freguesia e aos Fregueses da 

Transmissão “Streaming” das Reuniões da Assembleia de Freguesia de Encosta do Sol. ---------------------- 

=== O senhor Pedro Sousa (CDU), interveio para informar que concorda com esta proposta e referiu 

que as reuniões de Junta e da Assembleia de Freguesia deveriam ser descentralizadas. ---------------------- 

=== O senhor Édio Martins (PS) interveio para referir que é importante aproximar os jovens para a 

política local e que concordamos com a necessidade de tornar estes atos mais transparentes e obrigará 

a custos que têm que ser contemplados em orçamento. -------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, informou que adquirir os meios para a prestação de 

serviços de transmissão com língua gestual ou adquirir os equipamentos para efetuar esta e outras 

transmissões de outro tipo de eventos que mereciam chegar a casa dos nossos fregueses. ----------------- 

Quanto à descentralização de reuniões ressalvou que as reuniões publicas de Junta são mensais e 

descentralizadas, de acordo com edital afixado em janeiro de cada ano. ----------------------------------------- 

=== O senhor Mário Fernandes (PSD), leu a Moção Autárquica Grupo Político do PSD da Assembleia de 

Freguesia de Encosta do Sol. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Henrique Mendonça (CDU), apresentou declarações de voto nos documentos 6 e 7 e o 

senhor Carlos Rolo (PS) apresentou Declaração de Voto no documento 3. --------------------------------------- 

=== O senhor Primeiro Secretário da Assembleia, apresentou em nome da Assembleia de Freguesia, 

total solidariedade para com a crise humanitária vivida pelo povo Ucraniano, bem como a todos os 

familiares e amigos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Pedro Sousa (CDU), interveio para indicar que a Proposta de Resolução sobre o Centro de 

Saúde da Brandoa/Alfornelos, passou a Moção e de seguida passou à leitura do mesmo. ------------------- 

=== O senhor Presidente da Junta de Freguesia, interveio para retificar algumas inverdades referidas 

na Moção, nomeadamente, a questão dos tapumes, bem como, referiu ter manifestado interesse em 

se associar à Comissão de Utentes do Centro de Saúde da Brandoa/Alfornelos e não foi bem aceite e 

até hoje não conseguiu se inscrever. Terminou referindo que o PS é a favor da Unidade de Saúde 

Familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Édio Martins (PS), interveio para reiterar as palavras do senhor Presidente da Junta e 
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apresentou a calendarização das obras e informou que não se deve faltar à verdade pois descredibiliza 

a ação de todos e que a bancada do PS iria votar contra esta moção. Trata-se de um projeto de 

conceção e construção que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) 

solicitou um conjunto de alterações ao projeto base, que levaram a um pequeno atraso no início das 

obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=== O senhor Pedro Sousa (CDU), interveio para indicar que desconhecia o pedido de alterações da 

ARSLVT ao projeto base e que a comissão de utentes tem pessoas de vários partidos e que a CDU é 

contra a Unidade de Saúde Familiar, pois consideram necessário um novo Centro de Saúde. --------------- 

=== O senhor Henrique Mendonça (CDU), interveio para informar que pertence à Comissão De Utentes 

do Centro de Saúde e que desconhecia que tivessem negado a inscrição do senhor Presidente. ----------- 

Não se tendo verificado mais nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia Freguesia, o 

senhor Primeiro Secretário submeteu os documentos referentes aos números 2 a 8 do Período Antes 

da Ordem do Dia, a votação e nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------- 

Documento 2 foi aprovado por maioria, com 6 votos a favor (3 PSD, 2 CDU e 1 CDS), 1 voto contra 

(CHEGA) e 11 abstenções (PS); ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Documento 3 foi reprovado por maioria, com 5 votos a favor (2 PSD, 2 CDU e 1 CDS), 12 votos contra 

(11 PS e 1 CHEGA) e 1 abstenção (PSD – José Prado); ------------------------------------------------------------------- 

Documento 4 foi reprovado por maioria, com 2 votos a favor (CDU), 12 votos contra (11 PS e 1 CHEGA) 

e 4 abstenções (3 PSD e 1 CDS); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento 5 foi aprovado por unanimidade dos presentes; -------------------------------------------------------- 

Documento 6 foi aprovado por maioria, com 15 votos a favor (11 PS, 3 PSD e 1 CDS), 2 votos contra 

(CDU) e 1 abstenção (CHEGA); ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Documento 7 foi aprovado por maioria, com 17 votos a favor (11 PS, 3 PSD, 1 CDS, 2 CDU) e 1 

abstenção (1 CHEGA); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento 8 foi aprovado por maioria, com 15 votos a favor (11 PS, 3 PSD e 1 CDS), 2 votos contra 

(CDU) e 1 abstenção (CHEGA)---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os documentos ora aprovados, encontram-se em anexo à presente ata, dela constituindo parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Carlos Rolo (PS), interveio para colocar questões da Freguesia, relativas à poda das 

árvores; o patrulhamento da Polícia Municipal de proximidade e iluminação pública. ------------------------- 

=== O senhor Presidente da Junta referiu que regularmente de acordo com calendário acordado 2 
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agentes da Polícia Municipal estejam disponíveis para colaborar em questões da freguesia e considera 

que tem funcionado. Sobre a poda das árvores refere que os procedimentos adotados estão de acordo 

com a legislação em vigor e em relação à iluminação publica que iria verificar a situação junto da E-

Redes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Henrique Mendonça (CDU), interveio para solicitar que os horários das reuniões da 

Assembleia de Freguesia voltassem a ser às 21h00. --------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Primeiro Secretário da Assembleia, referiu que o horário das 19h30 se deveu à 

pandemia, e propôs a realização de uma reunião de líderes após as comemorações do 25 de Abril para 

se acertar o horário de realização da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------- 

 

******* 

 

-------------------------------------------- 3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 

=== A Ordem do Dia foi lida e aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------- 

=== Foram tomadas as seguintes deliberações: -------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Ata n.º 20 (4ª Sessão Ordinária de 2021, 30 de dezembro) do mandato 2021/2025 – Discussão e 

votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

=== O senhor Pedro Sousa (CDU), solicitou a retificação na página 7, antepenúltimo paragrafo, que 

associa por lapso a sigla da CDU a uma intervenção de um membro da Bancada do PSD. -------------------- 

Não se tendo verificado mais nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de 

Freguesia, o senhor Primeiro Secretário colocou a proposta a votação, a qual foi aprovada por maioria, 

com 16 votos a favor (11 PS,  2 PSD, 1 CDU, 1 CDS e 1 CHEGA) e 2 abstenções (PSD- José Prado e CDU-

Pedro Sousa).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.2 Análise e discussão e votação da Conta de Gerência do Exercício de 2021, ao abrigo da alínea b), 

do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. -----------------------------

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

=== O senhor Presidente da Junta, fez uma breve apresentação do documento em apreciação, dando 

conhecimento do resultado da Conta de Gerência e disponibilizou-se para esclarecer eventuais 

dúvidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não se tendo verificado nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, o 

senhor Primeiro Secretário colocou a proposta a votação, a qual foi aprovada por maioria, com 11 

votos a favor (PS), 2 votos contra (CDU) e 5 abstenções (3 PSD, 1 CDS e 1 CHEGA), anexando-se à 

presente ata, dela constituindo parte integrante o documento ora aprovado. --------------------------------------

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

3.3 Análise, discussão do Inventário e Património, ao abrigo da alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º, da 

Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. ----------------------------------------------------------------

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

Não se tendo registado nenhuma intervenção por parte dos Membros da Freguesia, foi a Proposta 

presente considerada apreciada, anexando-se à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------

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

3.4 Análise, discussão e votação da Minuta de Protocolo de Colaboração com a Associação UEP – 

“União dos Escoteiros Portugueses”, ao abrigo da alínea i), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 

12 de setembro, na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

=== O senhor Presidente da Junta, interveio para saudar a presença dos escoteiros presentes. ------------ 

Não se tendo verificado nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, o 

senhor Primeiro Secretário colocou a proposta a votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos 

membros presentes, anexando-se à presente ata, dela constituindo parte integrante o documento ora 

aprovado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.5.  Análise, discussão e votação do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo da Freguesia 

da Encosta do Sol – Alteração, ao abrigo da alínea f), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de 3 

setembro, na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

=== O senhor Presidente da Junta, referiu que as alterações propostas são no âmbito do ambiente, 

para que as associações tenham em conta na elaboração das candidaturas, dado que a Freguesia no 

âmbito do Projeto Eco-FreguesiasXXI almeja este ano ser galardoada com ouro. ------------------------------- 

Não se tendo verificado nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, o 

senhor Primeiro Secretário colocou a proposta a votação, a qual foi aprovada por maioria, com 17 

votos a favor (11 PS, 3 PSD, 2 CDU e 1 CDS) e 1 abstenção (CHEGA), anexando-se à presente ata, dela 

constituindo parte integrante o documento ora aprovado. ----------------------------------------------------------------- 
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3.6. Análise, discussão e votação da 1.ª Alteração do Mapa de Pessoal de 2022, ao abrigo da alínea 

m), do n.º 1 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação. ------------------------

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

=== O senhor Presidente da Junta, informou que alguns trabalhadores se aposentaram e que a 

alteração é para manter as vagas em aberto no Mapa de Pessoal da Autarquia. -------------------------------- 

=== O senhor Pedro Sousa (CDU), colocou duas perguntas referentes ao número de vagas por 

preencher e se estão abertos concursos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

=== O senhor Presidente da Junta, informou que não estão abertos concursos e que as vagas serão 

ocupadas quando a autarquia tiver necessidade. ------------------------------------------------------------------------ 

Não se tendo verificado mais nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de 

Freguesia, o senhor Primeiro Secretário colocou a proposta a votação, a qual foi aprovada por maioria, 

com 14 votos a favor (11 PS, 2 CDU e 1 CDS) e 4 abstenções (3 PSD e 1 CHEGA), anexando-se à presente 

ata, dela constituindo parte integrante o documento ora aprovado. ---------------------------------------------------

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

3.7. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia Acerca da Atividade desta 

e da Situação Financeira, ao abrigo da alínea e), do n.º 2 do artigo 9.º, da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Não se tendo registado nenhuma intervenção por parte dos Membros da Assembleia, foi a Informação presente 

considerada apreciada, anexando-se à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------

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

3.8. Regimento para o Mandato 2021- 2025 – Discussão e votação. ----------------------------------------------

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

Neste ponto intervieram os seguintes membros da Assembleia de Freguesia, do PSD os senhores Carlos 

Jorge e José Prado, e do PS o senhor Édio Martins e o senhor Presidente da Junta. ---------------------------  

Não se tendo verificado mais nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de 

Freguesia, o senhor Primeiro Secretário colocou a proposta a votação, a qual foi aprovada por maioria, 

com 14 votos a favor (11 PS, 2 CDU e 1 CHEGA), 3 votos contra (PSD) e 1 abstenção (CDS), anexando-se 

à presente ata, dela constituindo parte integrante o documento ora aprovado. -----------------------------------

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

3.9. Ata n.º 1/2022 (Sessão Ordinária de Abril – 11 de abril) – Discussão e votação. -------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Não se tendo verificado nenhuma intervenção por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, o 

senhor Primeiro Secretário após a leitura da ata da sessão, colocou a mesma a votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade dos membros presentes. ------------------------------------------------------------------------ 

 

******* 

 

 

=== O senhor Primeiro Secretário da Assembleia submeteu à votação a Minuta da Ata relativa às 

deliberações tomadas na presente reunião, tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. --

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

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

=== O senhor Primeiro Secretário da Assembleia deu por encerrada a Sessão pelas vinte e duas horas 

e cinquenta e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de aprovada, será assinada 

por si e pela 2ª Secretária, Sandra Marina dos Santos Moura, que a redigiu. ------------------------------------- 

 

O Primeiro Secretário 
Por impedimento da Presidente da Assembleia 

(Fábio André Belo Ramalho) 

 

A Segunda Secretária 

(Sandra Marina dos Santos Moura) 

 


