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 --------- ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE MARÇO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZOITO: --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ao vigésimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, realizou-se 

no Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2,3 de Sabóia uma sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, Presidente da 

Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira 

Secretária) e pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e 

convocada pela primeira ao abrigo do artigo vigésimo oitavo da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------  

 --------- Ponto Único: ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM – “RIO MIRA”. -------------------  

 --------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ----------------------------------------  

 --------- Compareceram a esta reunião vinte e oito membros, a saber os Senhores Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, António Manuel Viana Afonso, 

Arménio Guerreiro Simão, Cláudio José dos Santos Percheiro, Daniel Sobral Balinhas, Dário 

Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Alberto 

Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da 

Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco 

Manuel Silva Martins, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel 

da Silva Cruz, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria 

Manuela Gonçalves Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Nádia da 

Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, 

Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino 

Gonçalves e Teresa Alexandra Pereira Bernardino, e a ausência dos Senhores Ana Sofia 

Pacheco Soares, João Palma Quaresma, Manuel António Dinis Coelho, Miguel Forte Prista 
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Monteiro, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias e Vera Lúcia Montes Raposo. -----------------------  

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes os Senhores José 

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de 

Campos Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís e Telma Cristina 

Felizardo Guerreiro, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. ---------------------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas dez horas e quarenta minutos, a Senhora Presidente 

da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão, agradecendo à escola 

anfitriã do evento o acolhimento daquela sessão extraordinária e o momento musical produzido 

pelo grupo de pais, alunos, professores e funcionários daquela escola. Seguidamente agradeceu 

a presença de todos, especialmente dos jovens estudantes e dos professores que tinham 

trabalhado com os jovens para aquela sessão, aos Diretores das escolas e aos convidados. -------  

 ---------- Informou ainda os presentes que estavam a efetuar um teste de transmissão daquela 

sessão através de áudio e vídeo diretamente para o Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila 

Nova de Milfontes e por circuito interno para a Escola Básica 2,3 de Sabóia e, por esse motivo, 

questionou se alguém se opunha à referida transmissão, não se tendo registado qualquer 

oposição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a conhecer o Tema deste ano e 

informou os presentes sobre o alinhamento dos trabalhos daquela sessão, referindo que a 

Assembleia Municipal Jovem integrava-se nas “Jornadas Escolares de 2018”, promovidas pelo 

Município de Odemira. Este ano, as Jornadas Escolares decorriam em Sabóia, sendo o terceiro 

ano de descentralização do evento. Referiu ainda que, desde o primeiro momento, a Assembleia 

Municipal de Odemira se associou às Jornadas Escolares como forma de divulgação deste 

órgão autárquico, democraticamente eleito, e de colaboração com as escolas para a construção 

de uma cidadania ativa junto dos mais novos. Explicou ainda aos alunos o funcionamento da 

Assembleia Municipal, salientando que os alunos responsáveis pela apresentação dos projetos 
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das suas escolas iriam ser “Deputados” e tomavam lugar nesta sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal dispostos em “bancadas” reservadas para cada escola. Nessa 

conformidade, apresentou-os a todos, pelos seus nomes e escolas. Seguidamente, deu a 

conhecer a constituição da Assembleia Municipal de Odemira, num total de trinta e quatro 

elementos, de diferentes forças políticas, solicitando aos membros da Assembleia Municipal de 

Odemira presentes naquela sessão, que se levantassem pelas respetivas forças partidárias e se 

apresentassem aos alunos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ponto Único: ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM – “RIO MIRA”. -------------------  

 --------- A Senhora Presidente da Assembleia informou que seria efetuado um sorteio para 

estabelecer a ordem de apresentação das propostas e, bem assim, referiu que estavam 

representados naquela sessão as seguintes Escolas e ou Agrupamentos de Escolas: 

Agrupamento de Escolas de Odemira; Colégio Nossa Senhora da Graça, de Vila Nova de 

Milfontes; Agrupamento de Escolas de Colos; Agrupamento de Escolas de São Teotónio, 

Agrupamento de Escolas de Sabóia e Escola Profissional de Odemira. -------------------------------  

 --------- Procedeu-se então à apresentação dos trabalhos das respetivas Escolas/ Agrupamentos 

de Escolas, pela ordem determinada no sorteio, designadamente: -------------------------------------  

 --------- A) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO TEOTÓNIO ----------------------------------  

 --------- Representado pelos alunos Rodrigo Lourenço, João Duarte, Sara Nunes, Érica Santos, 

Tiago Fernandes e Bruno Fernandes, do 3.º Ciclo de Ensino, que apresentaram o Projeto “A 

taboa - uma planta do Rio Mira”, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------  

 --------- PROJETO ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Tema: A taboa- uma planta do Rio Mira -------------------------------------------------------  

 --------- Subtema: A utilização da taboa no artesanato regional ---------------------------------------  

 --------- NECESSIDADES ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Que necessidades aborda o projeto? -----------------------------------------------------------  
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 ----------  - o reconhecimento das vantagens e benefícios da planta taboa enquanto planta 

autóctone do rio Mira; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - a falta de informação/ monitorização dos exemplares da planta nas margens do rio; ---  

 ---------- - a crescente dificuldade dos artesãos em conseguir encontrar taboa de boa qualidade; -  

 ---------- - a dificuldade dos artesãos em secar a planta e ter local adequado à secagem para a 

realização de artesanato. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- FINALIDADES -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Qual é a finalidade geral que o projeto quer ter? --------------------------------------------  

 ----------  - prevenir as vantagens e benefícios da taboa enquanto planta autóctone e produto do 

rio Mira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - contribuir para melhorar as condições de utilização de taboa no artesanato e, 

consequentemente, valorizar a planta enquanto produto autóctone. -----------------------------------  

 ---------- OBJETIVOS -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Quais são os objetivos exatos & alcançáveis do projeto? -----------------------------------  

 ---------- - monitorização da taboa enquanto produto do rio Mira; -------------------------------------  

 ---------- - melhorar as condições de secagem e utilização de taboa por parte dos artesãos. --------  

 ---------- MÉTODOS ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Como vão ser alcançados os objetivos do projeto? ------------------------------------------  

 ---------- - monitorização da presença e condições de crescimento da planta nas margens do rio 

Mira; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - identificação de possíveis locais de corte de taboa nas margens do rio Mira; -----------  

 ---------- - identificação e disponibilização de locais de secagem para os artesãos. ------------------  

 ---------- IMPLEMENTAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quais vão ser as ações para que o projeto seja implementado? ------------------------------  

 ---------- - monitorização da planta nas margens do rio Mira; -------------------------------------------  
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 --------- - identificação e disponibilização de locais de secagem para os artesãos;------------------  

 --------- - transporte periódico da planta seca a ser utilizada pelos artesãos.” -----------------------  

 --------- B) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABÓIA ---------------------------------------------  

 --------- Representado pelas alunas Joana Guerreiro, Mónica Pacheco, Ana Costa e Lara 

Afonso, do 3.º Ciclo de Ensino, que apresentaram o Projeto “Voluntariado pelo Rio Mira”, que 

seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PROJETO ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “VOLUNTARIADO PELO RIO MIRA --------------------------------------------------------  

 --------- A água doce é um dos recursos mais valiosos do Planeta e cada vez mais, um bem 

escasso. Dada a sua variada utilização pelo Homem, tem sido um bem sobre explorado e 

encontra-se, frequentemente, num estado de degradação e sujeito a inúmeras pressões: 

alterações físicas, poluição, introdução de espécies exóticas, são apena algumas das razões para 

a constante diminuição da qualidade de água e consequente perda de biodiversidade nos 

ecossistemas aquáticos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- É urgente compreender que apenas ecossistemas ribeirinhos bem conservados 

permitem a disponibilização, de água doce em quantidade e qualidade suficientes para 

preencher todas as nossas necessidades. -------------------------------------------------------------------  

 --------- O nosso projeto apresenta duas vertentes: ------------------------------------------------------  

 --------- A – promover a utilização plena da zona ribeirinha de Santa Clara; ------------------------  

 --------- É na Aldeia de Santa Clara-a-Velha que mais se faz sentir o impacto da barragem, ao 

nível do caudal ecológico (caudal que a barragem deve ceder a jusante para que o rio se 

mantenha vivo), embora o nível de poluição do rio não seja significativo. ---------------------------  

 --------- A zona do “Espelho de Água” sofreu já uma intervenção que a devolveu à população, 

no entanto, numa perspetiva de futuro, esta reabilitação poderia ter ainda mais impacto através 

da realização de um evento anual ligado à temática do Rio Mira. -------------------------------------  
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 ---------- Deste modo, propomos: ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criar uma linha de sombra junto ao espelho de água, com um arranjo paisagístico 

integrando espécies vegetais ribeirinhas autóctones; -----------------------------------------------------  

 ----------  - Realizar um evento anual ligado à temática do rio: Festival “Voluntariado pelo Rio 

Mira”, a decorrer na Semana Eco-Escolas. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Festival “Voluntariado pelo Rio Mira” – Atividades a desenvolver:------------------------  

 ----------  - Conferências temáticas com Especialistas em diversas áreas ambientais; ---------------  

 ----------  - Workshops temáticos – estudo da fauna e flora ribeirinhas, dinâmica do rio, …; ------  

 ----------  - Realização de Caminhadas/ Percursos Circulares, implicando ações de voluntariado 

na sinalização/ remoção de espécies invasoras; -----------------------------------------------------------  

 ---------- - Observação de Avifauna/ Flora ribeirinhas com presença de técnicos especializados; -  

 ---------- - Concursos/ exposições de fotografia em torno do tema “Rio Mira”; ----------------------  

 ---------- - Animação Cultural (música, instalações artísticas, exposições,…); -----------------------  

 ---------- - Prova de Petiscos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contributos: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - da Câmara Municipal de Odemira: disponibilizar técnicos na área do Ambiente; 

convidar especialistas de entidades na área do ambiente (ex. GEOTA); divulgar o evento nas 

redes sociais; desenvolver ações para a criação de uma “zona verde ribeirinha”. -------------------  

 ----------  - da Junta de Freguesia de Santa Clara: desenvolver ações para a criação de uma 

“zona verde ribeirinha”; proceder ao arranjo paisagístico das 2 margens, utilizando plantas 

autóctones (freixo, amieiros); garantir o acampamento, gratuito, dos voluntários, na “zona 

verde ribeirinha”; garantir, a um preço simbólico, a utilização dos balneários; convidar artistas; 

divulgar o evento nas redes sociais. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - do Agrupamento de Escolas de Sabóia: colaborar nas ações de voluntariado; criar um 

viveiro de plantas autóctones (sobreiros, medronheiros); divulgar o evento nas redes sociais. ----  
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 --------- B – chamar a atenção para o potencial do Pego da Borrachinha, na Foz de Sabóia, que 

neste momento se encontra em elevado estado de degradação (tal como se encontrava o 

“Espelho de Água” de Santa Clara, há 10 anos atrás). ---------------------------------------------------  

 --------- Este local chamou a nossa atenção pelo seu estado de degradação e abandono, apesar 

do seu evidente potencial ecológico. Em tempos, era designado por “Praia”, espaço de lazer, 

onde se lavava roupa, convivia e namorava… ------------------------------------------------------------  

 --------- Atualmente, o barranco encontra-se obstruído por lixo doméstico e resíduos vegetais. -  

 --------- Para agravar esta situação, a ETAR existentes a montante não se encontra nas devidas 

condições de funcionamento, estando aqui em questão, para além da questão ecológica, um 

problema de saúde pública. ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A nossa intervenção integraria as seguintes ações: --------------------------------------------  

 --------- - chamar a atenção, junto das entidades competentes para o facto da ETAR não estar 

em condições de funcionamento; ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- - promover ações de sensibilização junto dos utilizadores domésticos, aqui em Sabóia, 

no sentido de os consciencializar para as suas responsabilidades, perante a situação em que o 

local se encontra; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - realizar um Bioblitz (intervenção biológica relâmpago); -----------------------------------  

 --------- - recolher periodicamente amostras de água para analise da sua qualidade, no âmbito 

das atividades do “Clube dos Cientistas Ambientais”; ---------------------------------------------------  

 --------- - recolher periodicamente amostras de material biológico, para verificar se a poluição 

do barranco está a afetar as espécies que vivem no local, no âmbito das atividades do “Clube 

dos Cientistas Ambientais”; ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - construir um abrigo para observação das espécies existentes no local, no âmbito das 

atividades do “Clube de Cientistas Ambientais” ou de um projeto de uma turma; ------------------  

 --------- - recolher testemunhos, com base nas memórias dos mais velhos, acerca do local e da 
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sua utilização; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - contactar as entidades competentes, chamando a atenção para o facto da ETAR não 

estar em condições de funcionamento. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contributos: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - da Câmara Municipal de Odemira: contactar as entidades competentes pela gestão da 

ETAR (Águas Publicas do Alentejo) e pela fiscalização da estrutura (Agência Portuguesa do 

Ambiente), no sentido desta voltar a funcionar plenamente; disponibilizar técnicos da área do 

Ambiente; divulgar as ações nas redes sociais. -----------------------------------------------------------  

 ----------  - da Junta de Freguesia de Sabóia: contatar as entidades competentes pela gestão da 

ETAR (Águas Publicas do Alentejo) e pela fiscalização da estrutura (Agência Portuguesa do 

Ambiente), no sentido desta voltar a funcionar plenamente; divulgar as ações nas redes sociais.  

 ---------- - do Agrupamento de Escolas de Sabóia: realizar ações de sensibilização junto à 

comunidade educativa para a separação dos lixos domésticos; realizar um Bioblitz; recolher 

amostras da qualidade da água, no âmbito das atividades do “Clube de Cientistas Ambientais”; 

recolher amostras de material biológico; construir um abrigo para observação das espécies 

existentes no local, no âmbito das atividades do “Clube dos Cientistas Ambientais” ou de um 

projeto de uma turma; recolher testemunhos sobre as memórias dos mais velhos sobre aquele 

local e a sua utilização; contactar as entidades competentes, chamando a atenção para o facto de 

a ETAR não estar em condições de funcionamento. -----------------------------------------------------  

 ---------- “Não herdamos a Terra dos nossos antepassados, pedimo-la emprestada aos nossos 

filhos” (provérbio indiano) -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- C) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA: -----------------------------------------  

 ---------- Representado pelos alunos Catarina Santiago, Bianca de Castro, Margarida Santos, 

Paula Matos e Vicente Guerreiro, do Ensino Secundário, que apresentaram o Projeto “Pequeno 

documentário sobre o rio Mira”, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------  
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 --------- PROJETO ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “PEQUENO DOCUMENTÁRIO SOBRE O RIO MIRA -----------------------------------  

 --------- Objetivos a atingir com o projeto -----------------------------------------------------------------  

 --------- 1. Ajudar a fazer o levantamento de valores culturais, naturais e paisagísticos do rio 

Mira e dos seus principais afluentes ------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2. Divulgar esses valores a nível local e nacional ----------------------------------------------  

 --------- 3. Sensibilizar a população para as potencialidades do rio, algumas ainda 

desconhecidas ou inexploradas ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 4. Sensibilizar a população para a fragilidade do ecossistema ribeirinho e a 

necessidade de uma exploração sustentável dos seus recursos -----------------------------------------  

 --------- Ideias chave ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- É necessário aproveitar melhor as potencialidades do rio Mira. -----------------------------  

 --------- Para a população de Odemira se dispor a investir no rio, é necessário que: ---------------  

 --------- • reconheça a importância do rio, -----------------------------------------------------------------  

 --------- • sinta afeto pelo rio. -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Tarefas a realizar durante a elaboração do projeto ---------------------------------------------  

 --------- 1. Fazer pesquisa bibliográfica e inventariar valores naturais, culturais e paisagísticos 

do rio Mira, em documentos disponíveis, produzidos pelos técnicos da CMO (por exemplo 

estudos arqueológicos e etnográficos) e por outros técnicos e cientistas de Universidades e 

outras instituições. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2. Falar com pessoas locais com conhecimentos sobre o rio (arqueólogos e 

historiadores, biólogos e geólogos, antropólogos, pescadores, outras pessoas locais com algum 

tipo de ligação ao rio Mira). ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 3. Fazer uma síntese de assuntos possíveis de abordar no documentário, a partir do 

inventário realizado nos pontos anteriores. ----------------------------------------------------------------  
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 ---------- 4. Realizar algumas saídas de campo para escolher os melhores locais para ilustrar os 

diferentes assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Escolher um realizador (de preferência natural de Odemira) para filmar e montar o 

vídeo (com apoio da CMO). ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6. Discutir com o realizador o guião melhor para o filme, a partir da síntese feita. -------  

 ---------- 7. Criar um nome sugestivo. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8. Contactar um voz-off carismático, como o Eduardo Rego.--------------------------------  

 ---------- Alguns tópicos para ilustrar a diversidade de temas possíveis -------------------------------  

 ---------- • Elementos importantes da paisagem – magníficas galerias ribeirinhas ou encostas 

com fantásticos matagais mediterrânicos. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Espécies emblemáticas, como a lontra. --------------------------------------------------------  

 ---------- • Espécies raras, como o escalo-do-Mira ou o mexilhão-de-água-doce. --------------------  

 ---------- • Espécies importantes para a alimentação, como as ostras. ----------------------------------  

 ---------- • História – o rio Mira como via de comunicação ao longo da história. --------------------  

 ---------- • Etnologia – os moinhos de maré, as festas ligadas ao rio. ----------------------------------  

 ---------- • Potencial para turismo – atividades já existentes e outras possíveis de realizar. --------  

 ---------- Apresentação do projeto ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apresentação power-point e excerto de documentário modelo, para ilustrar o que se 

pretende.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- D) AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLOS ---------------------------------------------  

 ---------- Representado pelos alunos Maria Clara Bartolomeu, Jéssica Guerreiro, Maria Rita 

Costa, Miriam Rosa e Francisco Melro, do 3.º Ciclo de Ensino, que apresentaram o Projeto 

“Mira, conhecer para preservar/ A bacia Hidrográfica do Mira”, que seguidamente se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PROJETO-------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- “INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O nosso projeto decorre do estudo alargado que fizemos. A partir do tema “Rio Mira” 

mergulhámos no conceito de “bacia hidrográfica”, mais abrangente. Não conhecíamos as 

particularidades deste rio, dos seus afluentes e, aquando da nossa saída de campo à Ribeira do 

Torgal, ficámos maravilhados com as suas características e especificidades. Também 

percebemos que a saúde do Rio Mira depende da preservação dos seus afluentes e de todo o 

território da sua bacia hidrográfica. -------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por isso, como alunos que somos de um concelho que tem um rio e uma bacia 

hidrográfica mal conhecida pelos seus habitantes (que deveriam ser os seus primeiros e maiores 

defensores) entendemos que a Escola é o espaço privilegiado para a sua divulgação e 

preservação. O nosso projeto parte do princípio que a escola “é um pilar fundamental para o 

desenvolvimento de uma cidadania responsável” e a educação “um dos principais fatores para o 

desenvolvimento sustentável de Odemira” (in página web projeto Odete). --------------------------  

 --------- QUEM SOMOS -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Escola EB 2,3 Aviador Brito Paes (Colos) ------------------------------------------------------  

 --------- Alunos que trabalharam e pesquisaram sobre o tema: 7ºA e 7ºB ----------------------------  

 --------- Alunos que nos ajudaram a desenvolver o tema: 5ºA e 8ºB ----------------------------------  

 --------- A nossa escola pertence ao concelho de Odemira e situa-se entre as bacias 

hidrográficas do Sado e do Mira. ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- O TEMA PROPOSTO: O RIO MIRA ----------------------------------------------------------  

 --------- 1. Começámos por estudar o seu percurso da nascente à foz. --------------------------------  

 --------- 2. Fizemos uma saída de campo: à Ribeira do Torgal (recolhemos imagens, 

informações, vivenciámos a ribeira) ------------------------------------------------------------------------  

 --------- 3. Procurámos saber o que é uma bacia hidrográfica: verificámos que o tema tem uma 

abrangência muito maior do que inicialmente pensámos. -----------------------------------------------  
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 ---------- 4. A Ribeira do Torgal é um dos afluentes do Rio Mira: elegemo-la como a ligação 

mais evidente da nossa escola ao Rio Mira (grande parte do leito da ribeira até ao Pego das Pias 

coincide com o caminho histórico da Rota Vicentina, apadrinhado pelo nosso Agrupamento de 

escolas).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O QUE NOS PROPUSEMOS FAZER ----------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Conhecer a bacia hidrográfica do rio Mira; --------------------------------------------------  

 ---------- 2. Perceber a importância histórica do rio: Odemira significa “rio” e a ocupação 

humana desta região esteve sempre relacionada com o rio como via de comunicação, como 

fator de atração por via da água e dos terrenos férteis; ---------------------------------------------------  

 ---------- 3. Focar a nossa atenção na Ribeira do Torgal (pela proximidade): estudar as suas 

especificidades, as suas ameaças, conhecer as organizações que a estudam e a defendem. --------  

 ---------- O NOSSO PROJETO ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Criação de uma maleta pedagógica composta pelos seguintes elementos: -----------------  

 ---------- 1. Um vídeo, que funcione como fator de motivação para uma saída de campo; ---------  

 ---------- 2. Guiões pedagógicos sobre os aspetos mais relevantes da bacia hidrográfica do Mira, 

dirigidos aos alunos das escolas do concelho, que incentivem saídas de campo, visitas guiadas, 

observação de fauna e flora, contribuindo para a compreensão e preservação dos ecossistemas 

ribeirinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Criação de um jogo de cartas, com imagens e características da fauna e da flora 

mais significativa da Ribeira do Torgal (jogo do “peixinho”); -----------------------------------------  

 ---------- 4. Criação de uma mascote modelo de um exemplar de uma espécie endémica 

existente na Ribeira do Torgal (cada escola produzirá a sua mascote, ficando ao critério de 

professores e alunos os materiais e as características da mesma). --------------------------------------  

 ---------- A DIVULGAÇÃO DO PROJETO ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A divulgação do projeto será feita pelos serviços do Pelouro Educativo da Camara 
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Municipal de Odemira, nomeadamente através do projeto ODETE, levando a proposta de 

execução a todos os Agrupamentos de Escolas do concelho.” -----------------------------------------  

 --------- E) COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GRAÇA, DE VILA NOVA DE MILFONTES -----  

 --------- Representado pelos alunos Inês Português, Henrique Falcão, Tomás Pires, Marta 

Conceição e Rafael Carvalho, do Ensino Secundário, que apresentaram o Projeto “Roteiro 

Pedagógico de estudo do Rio Mira”, que seguidamente se transcreve: -------------------------------  

 --------- PROJETO ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “INTRODUÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- À semelhança de uma tela, de grande beleza natural, o Rio Mira faz parte integrante de 

uma paisagem deslumbrante, que atravessa grande parte do território do concelho de Odemira. -  

 --------- O presente projeto nasce da constatação de que os jovens habitantes do concelho 

conhecem pouco o Rio Mira. --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Os conhecimentos prendem-se com a canoagem, os passeios de barco, os piqueniques, 

o “ir a banhos” e pouco mais. --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- NEM SEMPRE FOI ASSIM… -------------------------------------------------------------------  

 --------- Os mais antigos relatam as vivências do Rio Mira, noutros tempos. ------------------------  

 --------- Vivências que os mais jovens desconhecem, que constituem uma riqueza patrimonial 

inquestionável, que não podemos deixar perder. ---------------------------------------------------------  

 --------- É neste contexto, que surge o projeto do Colégio de Nossa Senhora da Graça. -----------  

 --------- Pretendemos propor à Assembleia Municipal Jovem, uma resposta a este problema, 

que consideramos de maior relevância. --------------------------------------------------------------------  

 --------- A nossa proposta consiste na elaboração de um Roteiro Pedagógico, de estudo do Rio 

Mira, que tem como público-alvo os alunos do 3.º ciclo do concelho de Odemira. -----------------  

 --------- OBJETIVOS QUE PRETENDEMOS ATINGIR COM ESTE PROJETO ----------------  

 --------- - Contribuir para um maior conhecimento do Rio Mira por parte dos mais jovens. ------  
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 ---------- - Promover a educação ambiental.----------------------------------------------------------------  

 ---------- - Reforçar a preservação do património histórico e cultural. ---------------------------------  

 ---------- - Divulgar o conhecimento científico, a par do conhecimento empírico, sobre o Rio 

Mira. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Incentivar o diálogo e a troca de saberes entre gerações. -----------------------------------  

 ---------- - Dinamizar as parcerias entre estabelecimentos de ensino, Município e entidades do 

concelho de Odemira.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- F) ESCOLA PROFISSIONAL DE ODEMIRA: -------------------------------------------------  

 ---------- Representado pelos alunos Tânia Coelho, Renata Nunes e Roberto Silva, do Ensino 

Secundário, que apresentaram o Projeto “MeetMira”, que seguidamente se transcreve: -----------  

 ---------- PROJETO-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quem conhece o Rio Mira? -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabes onde nasce e desagua? ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O rio Mira nasce na serra do Caldeirão, a cerca de 470 m de altitude, e desenvolve-se, 

predominantemente na direção sudeste noroeste, ao longo de cerca de 130 km até à foz, no 

oceano Atlântico, junto a Vila Nova de Milfontes. -------------------------------------------------------  

 ---------- Quais as principais localidades por onde passa? -----------------------------------------------  

 ---------- Nós sabemos que já estás farto de ouvir isto… -------------------------------------------------  

 ---------- Mas … conheces mesmo o rio Mira? ------------------------------------------------------------  

 ---------- A sua biodiversidade -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Conheces as suas paisagens? ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se não…Esta é a nossa proposta! ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Projeto: MEETMIRA ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dar a conhecer MESMO o Rio Mira aos alunos -----------------------------------------------  

 ---------- Mas como…? ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Visitas de estudo de barco para os alunos do concelho entre Vila Nova de Milfontes e 

Odemira  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Sim,… mas como? ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Com a ajuda da Câmara Municipal em parceria com as Empresas que operam nesta 

atividade e em coordenação com os Agrupamentos ou Escolas do concelho. ------------------------  

 --------- Passeios com cerca de 3 horas, de Milfontes a Odemira ou vice-versa ---------------------  

 --------- Navegação e paragens para observação e estudo de habitats ---------------------------------  

 --------- Objeto de estudo: -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1.Praias e Cordões Dunares; ----------------------------------------------------------------------  

 --------- 2.Pradarias Marinhas; ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 3.Zonas de Sapal e antigos tanques de salinas, na zona do Moinho da Asneira; ----------  

 --------- 4.Zonas de bosque e matagal nas margens sul do estuário; -----------------------------------  

 --------- 5.Povoamentos importantes de macroalgas, na zona terminal. ------------------------------  

 --------- Acompanhados por Professores de Ciências e Técnicos do departamento de Ambiente 

da CMO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Operacionalização: Divisão da Educação, Agrupamentos e Escolas, Cerca de 25 

alunos por Agrupamento ou Escola (melhores classificados) -------------------------------------------  

 --------- No final das visitas: ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Elaboração de relatório ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Organização de concursos de fotos e vídeos --------------------------------------------------  

 --------- - Prémios para as melhores fotos e vídeos ------------------------------------------------------  

 --------- Esta é a nossa proposta… Alinhas?” -------------------------------------------------------------  

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

 --------- Todas as propostas apresentadas irão ficar arquivadas no maço de documentos da 

respetiva sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que agradeceu a todos os 

intervenientes e informou que iriam proceder ao período de debate aberto aos presentes, 

mediante inscrição prévia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entre os alunos representantes das escolas registou-se um debate sobre a 

exequibilidade de algumas propostas apresentadas, bem como de esclarecimentos de dúvidas 

surgidas, designadamente: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - o Agrupamento de Escolas de Odemira perguntou ao Agrupamento de Escolas de 

São Teotónio se tinham pensado nas consequências da remoção da vegetação ribeirinha (A 

taboa) nas margens do rio, tendo o referido Agrupamento informado que não tinham ainda se 

debruçado sobre as implicações, mas se o projeto fosse executado seria verificada essa 

situação.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------   - A Escola Profissional de Odemira perguntou se estava incluída nas atividades 

propostas nos outros projetos, tendo o Colégio Nossa Senhora da Graça informado que o seu 

projeto apenas englobava os alunos do terceiro ciclo de ensino, por ser um ensino que abrange 

mais alunos e escolas, justificando que os alunos do segundo ciclo ainda não tinham adquirido 

os conceitos essenciais à elaboração do roteiro pedagógico e os alunos do ensino secundário 

não tinham algumas áreas do projeto. O Agrupamento de Escolas de Sabóia referiu que o seu 

projeto era direcionado para a população em geral. O Agrupamento de Escola de São Teotónio 

informou que o seu projeto incluía os alunos da Escola Profissional de Odemira, enquanto o 

Agrupamento de Escolas de Odemira referiu que o seu projeto era para uso do Município de 

Odemira e os alunos apenas estariam envolvidos nas saídas de campo inseridas nas disciplinas 

de ciências. Por último, o Agrupamento de Escolas de Colos informou que o seu projeto era 

destinado a alunos até ao terceiro ciclo de ensino, porque pretendiam transmitir aos mais novos 

o valor e a importância do rio e a aprendizagem efetuada através de um jogo era mais fácil. -----  

 ----------  - O Agrupamento de Escolas de Odemira perguntou ao Agrupamento de Escolas de 
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Colos como e a quem pretendiam fornecer o “kit” proposto, quais os custos de produção desse 

“kit” e como pretendiam cobrir esse custo. Perguntaram ainda qual a duração e finalidade do 

documentário e se aquela já era a versão final. O Agrupamento de Escolas de Colos informou 

que o documentário apresentado era só um exemplo sendo posteriormente melhorado pelo 

Município de Odemira e o “kit” seria oferecido às escolas do ensino básico. ------------------------  

 ---------  - O Agrupamento de Escolas de Odemira perguntou à Escola Profissional de Odemira 

como pretendiam efetuar as visitas de estudo, considerando o período letivo, o clima, a carga 

horária e as diferentes metas curriculares consoante as áreas de ensino. A Escola Profissional 

de Odemira informou que as áreas curriculares visadas eram apenas ciências e biologia e 

pretendiam efetuar as visitas de estudo durante o horário escolar.  ------------------------------------  

 ---------  - O Agrupamento de Escolas de Odemira perguntou ao Agrupamento de Escolas de 

Sabóia se tinha equacionado os impactos que o acampamento voluntário na zona ribeirinha 

poderia ter em termos de resíduos e de perturbação da fauna e flora local. O Agrupamento de 

Escolas de Sabóia esclareceu que após o acampamento o local ficará limpo e pretendiam 

realizá-lo na última semana de escola do terceiro período letivo, porque coincide com a semana 

Eco-Escolas na escola de Sabóia.  --------------------------------------------------------------------------   

 ---------  - O Colégio Nossa Senhora da Graça relembrou à Escola Profissional de Odemira que 

passeios de barco já existem atualmente, pelo que perguntou qual era a novidade do projeto, 

tendo a Escola Profissional de Odemira informado que os passeios de barco existentes não dão 

a conhecer realmente o rio e o seu projeto pretendia aprofundar o conhecimento do rio. ----------  

 --------- Seguidamente registaram-se também intervenções dos membros da Assembleia 

Municipal, designadamente: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - A Senhora Maria da Gloria Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ 

Almograve deu os parabéns a todos pelos excelentes projetos apresentados e pela informação 

transmitida sobre o rio Mira, considerando que todos sairiam daquela sessão mais curiosos e 
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com vontade de descobrir e conhecer mais o rio Mira. Por último, relembrou que a Escola 

Profissional de Odemira também tinha terceiro ciclo de ensino pelo que não entendia porque 

ficava excluída das atividades de alguns projetos. Os alunos do Colégio Nossa Senhora da 

Graça informaram que tiveram dúvidas quantos aos conteúdos curriculares da Escola 

Profissional de Odemira, no entanto iriam incluir aquela escola também nas atividades, pois 

não pretendiam excluir ninguém, até porque o tema era “Unidos pelo Rio Mira”. ------------------  

 ----------  - A Senhora Fernanda Almeida informou que os eleitos do Partido Social Democrata 

felicitam os jovens pelos trabalhos apresentados, pelo empenho e pela participação. Deixam 

ainda uma palavra especial para os professores que os orientam pelo contributo que deram para 

a formação dos seus alunos, enquanto cidadãos participativos e pró-ativos num sistema escolar 

que sempre deixa para trás as áreas transdisciplinares, porque independentemente do ano de 

ensino ou da disciplina o que importa é a escola preparar para a vida. --------------------------------  

 ---------- Felicitam também a Câmara Municipal de Odemira pela organização das Jornadas 

Escolares naquele local, pela possibilidade de todos os jovens munícipes conhecerem o interior 

do concelho, relembrando uma citação do Santo Agostinho “só se ama aquilo que se conhece”.  

 ---------- Saudaram ainda a possibilidade de todos apresentarem os trabalhos e de refletirem 

sobre o rio Mira, pela sua importância enquanto fator de coesão territorial do concelho de 

Odemira. Referiram que o concelho não pode continuar de “costas voltadas” para o rio, mas 

sim de frente para o rio e esperavam que os trabalhos apresentados pelos jovens viessem a 

alertar para alguns problemas e a ensinar quais os caminhos a seguir. --------------------------------  

 ----------  - O Senhor Pedro Gonçalves felicitou todos os presentes e relembrou que a 

possibilidade das Jornadas Escolares serem descentralizadas partiu de uma proposta da 

Assembleia Municipal. Congratulou as escolas pelos projetos apresentados e destacou as 

propostas apresentadas pelas escolas de Sabóia e de Colos. --------------------------------------------  

 ----------  - O Senhor Francisco Martins congratulou os alunos pelos trabalhos apresentados 
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realçando a qualidade dos mesmos, o que revela o interesse pelo rio Mira. Informou que o 

Executivo Municipal está a elaborar o Plano Estratégico e Operacional do Rio Mira e apelou ao 

contributo de todos para o enriquecimento daquele documento. Apelou ainda aos promotores 

dos projetos vencedores para se envolverem na execução dos mesmos e lutarem para que 

venham a ser implementados. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - O Senhor Nuno Góis Nogueira felicitou todos os alunos pelas propostas 

apresentadas as quais demonstram bastante empenho e qualidade na elaboração das mesmas, 

não destacando qualquer projeto já que todos tinham mérito. Apesar de apenas dois projetos 

saírem vencedores, considerou que tinham sido apresentadas várias ideias que poderiam ser 

aproveitadas no futuro. Relativamente às propostas que vierem a ser vencedoras apelou para 

que os seus promotores participem e lutem para que sejam concretizadas. ---------------------------  

 --------- Registou-se também a intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal que 

agradeceu a presença de todos naquela sessão e destacou a importância da continuidade das 

Jornadas Escolares descentralizadas pelo concelho, apesar das dificuldades logísticas na 

organização das mesmas, no entanto, considerava que permitiam uma oportunidade única dos 

alunos do concelho conhecerem outras realidades escolares e outras freguesias. Congratulou 

todas as escolas pelos trabalhos apresentados, com ideias inovadoras, que não devem ficar 

apenas no papel, pelo que desafiou os proponentes a se envolverem na realização das mesmas. 

Realçou a ideia original de criar uma Mascote (lagarto). ------------------------------------------------  

 --------- Relembrou que o Rio Mira é a “fonte de vida” e a ”mãe” de tudo o que acontece no 

concelho, não só pelo abastecimento púbico de água às populações, mas também para as 

atividades agrícolas, turísticas, entre outras. Considerou ainda que Odemira tinha dois “rios”, 

um que corre naturalmente da sua origem até à foz e o segundo que o Homem construiu a partir 

de Santa Clara-a-Velha (a barragem e respetivos canais). -----------------------------------------------  

 --------- Referiu ainda que também era importante relembrarem as raízes históricas do rio Mira, 
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uma vez que ele foi essencial para o escoamento de produtos do interior do concelho, atestado 

pelos vários cais existentes ao longo das suas margens, bem como dos povoados registados 

arqueologicamente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque é importante a preservação e valorização do rio Mira, referiu que está a ser 

desenvolvido um Plano Estratégico de Valorização do Rio Mira, o qual pretende valorizar os 

aspetos históricos, biofísicos e as tradições, e através deles promover e incentivar o 

desenvolvimento económico e social, em atividades relacionadas com o turismo, as atividades 

náuticas, entre outras. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Por último, registou-se a intervenção da Senhora Vereadora Telma Guerreiro que 

enalteceu aquela sessão, considerando-a como o momento solene das Jornadas Escolares, 

porque através dela conseguem perceber o que é a Educação e o que todos procuram fazer pela 

Educação no concelho de Odemira. Referiu ainda que os projetos elaborados, a forma como 

foram apresentados e debatidos, era o resultado do trabalho e do esforço de todos, dos alunos, 

dos professores, do que cada um vive em casa e na escola, e isso é Educação. ----------------------  

 ---------- Referiu ainda que todos os projetos eram pertinentes, maravilhosos e ajudam imenso a 

pensar no Rio Mira que foi o tema das Jornadas Escolares e considerou que aquele momento 

ficará na memória de todos, porque a aprendizagem tem que ter significado e a aprendizagem 

que cada um fez durante a preparação para a elaboração dos trabalhos ficou demonstrada na 

apresentação e debate dos projetos, mas também pela possibilidade de posteriormente os 

concretizarem. E nesse sentido, revelou que o Município de Odemira continuará a apostar 

nestas e noutras atividades que forem significativas para a aprendizagem de cada um. ------------  

 ---------- Considerou ainda que era importante que o resultado da apresentação dos projetos 

fosse também espelhado nas avaliações escolares e curriculares dos alunos, pelo seu trabalho, 

empenho e esforço, porque aquela aprendizagem é o resultado da transversalidade das 

disciplinas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Por último, disse que “hoje o Rio Mira vai cheio, vai cheio de Educação, de 

participação, da vossa juventude. Que estejam sempre presentes connosco a mostrar a vossa 

irreverência, as vossas ideias, porque nós faremos convosco a concretização das vossas ideias. 

Que ganhem aqueles que entenderem que são os melhores, mas em conjunto com o Setor da 

Juventude, da Educação e da Educação Ambiental, estamos atentos e vamos olhar para todas as 

propostas e esperemos, quem sabe, concretizá-las todas.” ----------------------------------------------  

 --------- Findas as intervenções, procedeu-se à votação dos projetos, agrupados por 3.º Ciclo e 

por Ensino Secundário, tendo-se obtido o seguinte resultado: ------------------------------------------  

 --------- 1. Votação dos Projetos apresentados por escolas do 3.º Ciclo de Ensino: ----------------  

 --------- a) Projeto “A taboa - uma planta do Rio Mira”, apresentado pelo Agrupamento de 

Escolas de São Teotónio: Foi aprovado por maioria, com três voto a favor, zero votos contra e 

três abstenções; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) Projeto “Voluntariado pelo Rio Mira” apresentado pelo Agrupamento de Escolas de 

Sabóia: Foi aprovado por maioria, com um voto a favor, zero votos contra e cinco abstenções. -  

 --------- c) Projeto “Mira, conhecer para preservar/ A bacia Hidrográfica do Mira” apresentado 

pelo Agrupamento de Escolas de Colos: Foi aprovado por maioria, com quatro votos a favor, 

zero votos contra e duas abstenções. ------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2. Votação dos Projetos apresentados por escolas do Ensino Secundário: -----------------  

 --------- a) Projeto “Pequeno documentário sobre o rio Mira” apresentado pelo Agrupamento 

de Escolas de Odemira: Foi aprovado por maioria, com três votos a favor, zero votos contra e 

três abstenções; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) Projeto “Roteiro Pedagógico de estudo do Rio Mira” apresentado pelo Colégio 

Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Milfontes: Foi aprovado por maioria, com dois votos 

a favor, zero votos contra e quatro abstenções; -----------------------------------------------------------  

 --------- c) Projeto “MeetMira” apresentado pela Escola Profissional de Odemira: Foi aprovado 
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por maioria, com dois voto a favor, um voto contra e três abstenções. --------------------------------  

 ---------- Posteriormente foram os dois projetos mais votados nas respetivas categorias (3.º 

Ciclo e de Ensino Secundário), ou seja, Projeto “Mira, conhecer para preservar/ A bacia 

Hidrográfica do Mira” e o Projeto “Pequeno documentário sobre o rio Mira”, apresentados pelo 

Agrupamento de Escolas de Colos e pelo Agrupamento de Escolas de Odemira respetivamente, 

apresentados para ratificação dos membros da Assembleia Municipal, tendo sido ambos 

aprovados, por unanimidade, com vinte e oito votos a favor. -------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, procedeu-se à visualização de um filme ilustrativo da Assembleia 

Municipal Jovem 2017, sobre o tema “Igualdade de Género” e do desenvolvimento dos 

projetos aprovados (o Projeto “Igualdade de Género na Família” do Agrupamento de Escolas 

de São Teotónio e o Projeto “Box É-me Igual”, do Colégio Nossa Senhora da Graça, de Vila 

Nova de Milfontes), junto do Setor da Juventude do Município de Odemira, tendo os alunos 

proponentes efetuado o ponto de situação dos mesmos. -------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

congratulou-se pelo debate havido e agradeceu aos alunos pelos projetos apresentados, aos 

professores que acompanharam todo o trabalho ao longo do ano, aos senhores Diretores que 

proporcionaram todo o envolvimento naquele projeto e à Câmara Municipal por aquela 

iniciativa em prol da juventude do concelho de Odemira. -----------------------------------------------  

 ---------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA -------------------------------------------  

 ---------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte e oito 

votos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO--------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a 
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sessão por encerrada pelas treze horas e trinta e oito minutos. -----------------------------------------  

 --------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ---------------------- A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


