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ATA Nº 03/2013
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE ÍLHAVO, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE JUNHO DO ANO DOIS MIL E TREZE ------------------------No dia vinte e oito do mês de junho do ano dois mil e treze, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal
de Ílhavo no Salão Nobre dos Paços do Município, para realizar a primeira reunião da Sessão de Junho
destinada à análise dos seguintes pontos da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara relativa à Atividade Municipal no período compreendido
entre 03/04/13 a 26/06/13; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 - Apreciação e votação da Alteração ao Regulamento para a compra e venda de lotes de terreno
na Zona Industrial da Mota (ampliação); ----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Apreciação e Votação do Regulamento de Utilização do Pontão Nascente da Doca de Recreio do
Jardim Oudinot; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 4 – Eleição do representante da Assembleia Municipal de Ílhavo para integrar o Conselho da
Comunidade do ACeS – Agrupamentos de centros de Saúde Baixo Vouga (integra os Centros de Saúde de
Águeda, Albergaria, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e
vagos) – artigo 31º D.L n.º253/12 de 27 Novembro; -------------------------------------------------------------------------Ponto 5 – Aprecião e Votação da Alteração ao regulamento Municipal da Urbanização e Edificação; ---------Ponto 6 - Apreciação e votação da 3.ª Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano CMI/201313;
COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa ficou constituída pelo seu Presidente António Neves Vieira, pelo primeiro
secretário, Carlos Sarabando Bola e pelo segundo secretário Eduardo Arvins, que foi nomeado para
substituir a secretária
Maria do Rosário Silva, por esta se encontrar doente.-----------PRESENÇA DO EXECUTIVO: Por parte do Executivo estiveram presentes nesta reunião o Presidente da
Câmara, José Ribau Esteves e os Vereadores Fernando Caçoilo, José Vaz, Beatriz Martins, Marcos Ré e
Ana Bastos. Esteve ausente o Vereador Paulo Costa. ----------------------------------------------------------------------FALTAS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Trincão, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do
Município. Por esse motivo é substituído, pelo que se lhe segue na lista Sofia Senos.-----------------------------Jorge São Marcos, apresentou um pedido de justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente
do Município. Por esse motivo é substituído, pelo que se lhe segue na lista Manuel Soares. --------------------Eduardo Conde, Presidente de Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, apresentou um pedido de
justificação de falta nesta reunião, por se encontrar ausente do Município. Por esse motivo é substituído
pelo membro da Junta de Freguesia, Sofia Morais. -------------------------------------------------------------------------Uma vez declarada aberta a reunião pelo Presidente da Mesa, procedeu-se de imediato à chamada dos
membros deste órgão, tendo-se verificado as faltas justificadas dos membros Maria do Rosário Silva, Maria
de Fátima Bola e António Pinho e as faltas injustificadas dos membros Daniel Tavares e José Loureiro,
como a presença de: António Neves Vieira, Carlos Sarabando, Paulo Nordeste, Manuel Soares, António
Flor Agostinho, António Pedro Martins, Mário Júlio Ramos, Maria de Lurdes Vieira, Mariana Franco, Pedro
Parracho, Sofia Senos, Eduardo Arvins, Amantino Caçoilo, Hugo Coelho, Júlio Barreirinha, Catarina
Resende, Rufino Filipe, Manuel Serra, Domingos Vilarinho e Sofia Morais. -------------------------------------------A reunião teve início às 21H00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ata n.º 02/2013: Submetida a votação foi aprovada por maioria, com a abstenção do membro Paulo
Nordeste por não ter estado presente nessa reunião. ----------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo
que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS: ---------------------------------------------------------------------------------------------SOFIA SENOS: Apesar das divergências partidárias e tecendo um balanço sobre a actividade municipal ao
longo dos 16 anos de exercício enquanto Presidente da Câmara, reconhece a capacidade de trabalho e
empenho de Ribau Esteves. Negativamente, faz referência ao facto de Ílhavo ter perdido algumas das suas
principais referências, tais como Cinema de Ílhavo, fazendo igualmente referência a outros pontos na Costa
Nova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em relação ao centro de Ílhavo, re-afirma que a situação de edifícios degradados no seu centro histórico é
preocupante, bem como a não requalificação dos palheiros da Costa Nova, assim como outros infraestruturas básicas inexistentes, tais como passeios. ------------------------------------------------------------------------Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara para
responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): ---------------------------------No que respeita à vitalidade dos centros histórico, constata que é um problema do país e por isso
pretende-se futuramente obter fundos comunitários que permitam requalificar propriedades privadas,
podendo promover arrendamentos sociais como chamariz aos jovens para residirem e se fixarem nos
centros históricos. No entanto, discorda quando se diz que não houve promoção e melhorias do centro
histórico e da zona urbana da Praia da Costa Nova. ------------------------------------------------------------------------Constata que foram muitas as intervenções e grandes melhoramentos efetuados durante os mandatos, que
muito valorizaram o município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo
que não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. ------------------------------------------------------------De seguida, foram apresentadas à Mesa as seguintes Moções, conforme se transcrevem: ----------------------Membro do PS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“VOTO DE LOUVOR”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Honrando uma história rica em sucessos do Illiabum Clube, a equipa de basquetebol de sub-14 masculinos
desta colectividade do concelho de Ílhavo, obteve na época desportiva 2012/2013 o título máximo que
poderia ambicionar, ao sagrar-se campeã nacional daquela categoria.------------------------------------------------Pelos efeitos desportivos, de inegável valor, impõe-se o reconhecimento municipal, dado que tal vitória
representa a competência e o esforço conjugado de atletas, técnicos e dirigentes da Secção de
Basquetebol do Illiabum Clube, valendo como exemplo para as gerações actuais e futuras.---------------------Por estas razões, os membros do Partido socialista na Assembleia Municipal de Ílhavo propõem um Voto
de Louvor à secção de Basquetebol do Illiabum Clube, em especial à equipa do escalão de sub-14
masculinos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ílhavo, 28 de Junho de 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ass) Os membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ílhavo.” ----------------------------------------Membro do PS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“VOTO DE LOUVOR”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A época desportiva de 2012/2013, que agora termina, foi marcada por um excelente desempenho da
equipa de futebol de iniciados do Grupo Desportivo da Gafanha, que logrou Disputar a poule final do
campeonato nacional da categoria, juntamente com os três clubes.----------------------------------------------------Grandes do futebol nacional, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto.Esta equipa de iniciados do GDG teve extraordinário desempenho ao longo da época, que culminou com a
obtenção de um honroso quarto lugar no referido campeonato nacional, sangrando-se desse modo como
uma das melhores equipas nacionais naquela categoria.------------------------------------------------------------------Este resultado é merecedor do reconhecimento da comunidade, sendo reflexo dum trabalho laborioso
prosseguido por atletas, técnicos, dirigentes e todos aqueles que estão envolvidos e de alguma forma
apoiam a secção de futebol juvenil do GDG.-----------------------------------------------------------------------------------Por estas razões, os membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ílhavo propõem um Voto
de Louvor à secção de Futebol Juvenil do grupo Desportivo da Gafanha, em especial à equipa do escalão
de iniciados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ílhavo, 28 de Junho de 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ass) Os membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Ílhavo.” ----------------------------------------Membro do PSD:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“VOTO DE LOUVOR”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao conquistarem vários títulos desportivos, nacionais e regionais, na época 2012/13, na área da formação
dos diversos clubes e associações com modalidades desportivas do nosso concelho, designadamente o
Illiabum Clube com a conquista do título nacional de sub 14 masculinos e o Grupo Desportivo da Gafanha
com a obtenção da taça Nacional sub 19 femininos, em basquetebol, entre outras vitórias alcançadas por
outros clubes, conseguiram de forma indelével, feitos de relevância extraordinária no panorama desportivo
amador, quer nacional quer regional.----------------------------------------------------------------------------------------------
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Com a conquista destes títulos nacionais e regionais, a formação dos variados clubes e associações do
Concelho, demonstraram ser, mais uma vez, valiosas referências no desporto português, fruto de um
trabalho de formação de jovens desportistas ao mais alto nível, levando o nome de Ílhavo mais longe,
sendo plenamente justo enaltecer.------------------------------------------------------------------------------------------------Atenta a esta realidade a Assembleia Municipal de Ílhavo na sua sessão ordinária de 28 de Junho de 2013,
apresenta aos diversos clubes e associações de cariz desportivo do nosso concelho, que conquistaram
títulos regionais e nacionais, um VOTO DE LOUVOR, extensivo a todos os que ajudaram a conquistar estes
feitos desportivos, nomeadamente, atletas, treinadores e dirigentes.----------------------------------------------------Ílhavo, 28 de Junho de 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ass) Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Municipal de Ílhavo.” -------------------------------------------------Aceite as propostas para discussão, o Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma
para as respectivas intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------HUGO COELHO: Realça como mais importante em todo, o louvor às secções dos clubes destacando a
formação transmitida aos jovens do município. -------------------------------------------------------------------------------PEDRO MARTINS: Justifica que o Grupo Parlamentar do PS pretendeu enaltecer os feitos desportivos a um
nível de campeonato nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: Esclarece que a matéria do desporto de formação é delicada
entendendo não se dever dar tanto valor às vitórias qualificativas por existir efeito contrário e sim a boa
formação desportiva e de convivência com outros indivíduos e com a vida, tal como existe com outros
clubes desportivos no município. Honra todos os atletas e técnicos de formação desportiva cedidos no
Município de Ílhavo, pelo seu trabalho de grande qualidade.--------------------------------------------------------------O Grupo Parlamentar do PS retira as suas propostas, subscrevendo a proposta do PSD e adicionando a
referência de louvor ao futebol juvenil do GDG. -------------------------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação foi
aprovada em minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia dá inicio à discussão do Ponto 1 - Informação do Presidente da Câmara
relativa à Atividade Municipal no período compreendido entre 03/04/13 a 26/06/13.--------------------------------Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: - Realça o período intenso de realização de acções
imateriais e de obras físicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo
que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ----------------------------------------------------------------------------------------------PAULO NORDESTE: No que respeita ao PDM, questiona quais as referências deste em relação ao PCI.-----AMANTINO CAÇOILO: Faz referência a diversos temas enunciados na atividade municipal, nomeadamente
ao inicio dos trabalhos do edifício sócio-cultural da Praia da Costa Nova, adjudicação da empreitada de
relvado sintético no campo da Vista Alegre, requalificação do largo de acesso ao molhe sul, inicio da obra
da fábrica da Ria Stone, entre outros. -------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO PARRACHO: Realça um conjunto de iniciativa que ano após ano têm vindo a obter mais destaque,
comprovada pela participação da população, nomeadamente as Marchas São Joaninas, Olimpilhavo,
PMOTL, Feira da Sáude, Minha Sinfonia, e outros. Felicita a postura da Câmara Municipal ao apresentar
iniciativas de grande qualidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------MÁRIO JÚLIO: Tece comentário em relação à discussão pública do PDM.--------------------------------------------FLOR AGOSTINHO: Da sua análise destaca a politica de empreendedorismo promovida pela Câmara
Municipal por ser pioneiro nesta área de incentivo às pequenas e médias empresas. -----------------------------Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara para
responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------------------------------------------------2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Congratula-se pela
existência de investimentos privados, dando como exemplo a empresa “RiaStone” e novos investimentos
captados para a Zona Industrial da Mota que tornará público no mês de Julho.-------------------------------------Comenta o sucesso do programa Bolsas de Estágio em que se traduz em experiência e capacidades
adquiridas pelos estagiários num período de um ano, sendo renovável anualmente, contribuindo a
capacitação profissional dos jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Quanto ao PDM, explica que o resultado da discussão pública está demonstrado em relatório de consulta
pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que
não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -----------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 2 - Apreciação e votação da Alteração ao
Regulamento para a compra e venda de lotes de terreno na Zona Industrial da Mota (ampliação); ------------Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Começa por explicar que actualmente a Zona Industrial
da Mota está desactualizada do mercado em termos de preço, isto é os valores praticados são elevados
para os investidores perante a concorrência. Assim, entende-se que é oportuno alterar a tabela de preços e
reduzir os actuais valores em metade, captando mais empresas para os restantes terrenos disponíveis na
Zona Industrial da Mota. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo
que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ----------------------------------------------------------------------------------------------FLOR AGOSTINHO: Comenta que os considerandos apresentados são esclarecedores e que perante a
actual realidade do país se devem criar condições que cativem investimentos no município. --------------------PEDRO MARTINS: É com satisfação que verifica a alteração dos valores praticados nas vendas de terrenos
na Zona Industrial, não deixando de recordar que já tinha abordado este tema como forma de apoiar as
pequenas e médias empresas. Questiona se já há alguma empresa com intenções de se instalar na Zona
Industrial a curto prazo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO NORDESTE: Questiona qual a taxa de ocupação na Zona Industrial da Mota e como Zonas
Industriais dos concelhos vizinhos, Aveiro e Vagos. -------------------------------------------------------------------------Findas as primeiras intervenções, o Presidente da Mesa dá a palavra ao Presidente da Câmara para
responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------------------------------------------------2ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Responde às
intervenções dos membros da Assembleia dizendo que existem dois investidores interessados em adquirir.
Existe cerca de 90% de ocupação da Zona Industrial da Mota, chamando à atenção que nem tudo é
industrial em funcionamento, visto que alguns lotes estão em desenvolvimento.-------------------------------------Justifica que se pretende criar uma dinâmica positiva para a conquista da ampliação da ZIM que o PDM irá
permitir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo
que se inscreveram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ª INTERVENÇÃO DOS MEMBROS ----------------------------------------------------------------------------------------------PAULO NORDESTE: Sugere que na óptica do empreendedorismo fosse interessante criar em regulamento
condições especiais de preço para empresas incubadas que queiram expandir no município. -----------------Findas as segundas intervenções, o Presidente da Assembleia dá a palavra ao Presidente da Câmara para
responder às questões colocadas: -----------------------------------------------------------------------------------------------3ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA (RESPOSTA AOS MEMBROS): Agradece a sugestão,
assumindo o compromisso de no relatório de assuntos pendentes que está a elaborar para deixar ao seu
sucessor irá apresentá-la como sua proposta para que este a analise e a pondere. -------------------------------VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação foi
aprovada em minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 3 – Apreciação e Votação do Regulamento de
Utilização do Pontão Nascente da Doca de Recreio do Jardim Oudinot; ----------------------------------------------Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Esclarece que as alterações são mínimas, sendo este
um ajustamento ao regulamento, nomeadamente no que respeita à tabela de taxas de forma a ser
semelhante à praticada pelo Administrador do Porto de Aveiro e para que rapidamente se proceda à hasta
Pública dos lugares do referido Cais.--------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que
não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -----------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação foi
aprovada em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Eleição do representante da Assembleia Municipal de Ílhavo
para integrar o Conselho da Comunidade do ACeS – Agrupamentos de centros de Saúde Baixo Vouga
(integra os Centros de Saúde de Águeda, Albergaria, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do
Bairro, Ovar, Sever do Vouga e vagos) – artigo 31º D.L n.º253/12 de 27 Novembro;---------------------------------

Foram apresentada duas propostas denominadas de Lista A e B, conforme se transcrevem: ------LISTA A: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Atenta a necessidade de nomear um representante da Assembleia Municipal de Ílhavo para integrar o
Conselho da Comunidade do ACES Baixo Vouga, propõe-se para submissão a sufrágio o eleito António
Francisco das Neves Vieira, Presidente desta Assembleia Municipal. --------------------------------------------------Ílhavo, 28 de Junho de 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ass) Os Membros do PSD” --------------------------------------------------------------------------------------------------------LISTA B: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Relativamente ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, o grupo de eleitos pelo Partido Socialista propõe a Dra
Catarina Soares Resende para representante desta Assembleia Municipal. ------------------------------------------Ílhavo, 28 de Junho de 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ass) Os Membros da Assembleia Municipal de Ílhavo do Partido Socialista “-----------------------------------------VOTAÇÃO: Submetido a votação através de escrutínio secreto, foram apurados treze (13) votos para a Lista
A e seis (6) votos para a Lista B. Como representante da Assembleia Municipal foi eleito o seu Presidente
António Francisco das Neves Vieira. Para efeitos imediatos esta deliberação foi aprovada em minuta. -------O Presidente da Mesa dá inicio à discussão Ponto 5 – Apreciação e Votação da Alteração ao Regulamento
Municipal da Urbanização e Edificação;-----------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Vice - Presidente da Câmara para explicar o documento, tendo este dado a palavra
ao Vereador Marcos Ré: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DA VEREADOR MARCOS RÉ: Presta as devidas explicações, dizendo que a nova
legislação do licenciamento zero implica que um conjunto de procedimentos sejam alterados,
nomeadamente as taxas dos procedimentos simplificados no Balcão do Empreendedor criado por essa
legislação e que estão contempladas no Regulamento Municipal, bem como a correcção de alguma
gralhas detectadas com a prática do mesmo e a implementação do novo PDM. ------------------------------------O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que
não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -----------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação foi
aprovada em minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa dá inicio à discussão do Ponto 6 - Apreciação e votação da 3.ª Revisão ao
Orçamento e às Grandes Opções do Plano CMI/201313; ------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara para explicar o documento: --------------------------------------------1ª INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA: Explica que a Revisão apresentada é uma formalidade
na classificação Orçamental, sendo esta meramente burocrática e administrativa.----------------------------------O Presidente da Mesa deu a palavra aos elementos da mesma para as intervenções habituais, pelo que
não havendo inscrições submeteu-se o ponto a votação. -----------------------------------------------------------------VOTAÇÃO: Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade. Para efeitos imediatos esta deliberação foi
aprovada em minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa informou que terminado a discussão da Ordem do Dia e como não havia público
para intervir, deu por finda a reunião pelas 22H45. ---------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Carlos Sarabando, 1º Secretário, redigi,
subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. Presidente da Mesa. -----------------------------------------------------O Presidente da Mesa ____________________________________
O 1º Secretário _________________________________________
ESTA ATA FOI APROVADA POR MAIORIA, NA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04/09/13.

