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EDITAL 

_ Eng.o Victor Manuel Alves Mendes, Presidente da Camara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PUBLICO, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 56° do Anexo Ida Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, com as alteracoes 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reuniao da Camara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 24 de setembro de 2018 e aprovada em 15 de 

outubro de 2018. --------------------

_ Para constar e para os devidos e legais efeitos se lavra o presente edital, 

que vao ser afixado nos lugares de estilo e no site do Municipio de Ponte de 

Lima, www .cm-pontedel im~. ________________ _ 

Ponte de Lima, 15 de outubro de 2018, 

0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima, 

__ ...:::...=:..;_($_. -~ 
Victor Mendes (Eng.0

) 
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24 de setembro de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniao: 24 de setembro de 2018 
Local da Reuniao: Edificio dos Pa~os do Concelho 

PRESEN~AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng~ Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Dr~ Ana Maria Martins Machado 
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EngQ Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr.~ Maria Joao Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnicio da Reuniao: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e cinquenta minutos 

Secret6rio: Chefe de Divisao Municipal: Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~ao Tecnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 5.159.517,65 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 

/ ;< 
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_PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ 0 Senhor Presidente no usa da palavra propOs um voto de felicita~Oes a APPACDM

Viana do Castelo, Centro de Reabilita~ao de Ponte de Lima pelo Premia Cridem 2018. A 

C§mara Municipal deliberou por unanimldade aprovar o voto proposto devendo ser dado 

conhecimento. 

__ 0 Senhor Presidente no usa da palavra propOs urn voto de felicita~Oes a Associa~ao 
Concelhia das Feiras Novas, nomeadamente a Dire~ao e Comissao de Festas, na pessoa da 

sua Presidente Dr.~ Ana Machado, a Policia de Seguran~a PUblica, a Guarda Nacional 

Republicana, a Associa~ao Humanitclria dos Bombeiros Voluntclrios de Ponte de Lima, aos 

Presidentes das Juntas de Freguesia, as Associa~6es do Concelho que colaboraram, aos 

trabalhadores do Municipio, aos parceiros e a todos os que colaboraram na prepara~ao, 

durante e ap6s a realiza~ao das Festas Concelhias de 2018. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o voto propos to. ----------------

-- 0 Senhor Presidente no uso da palavra propOs a altera~ao das datas das reuni6es 

previstas para o mes de outubro, realizando-se a reuniao ordinclria que estava prevista para 

o dia 8, no dia 15 de outubro, e a reuniao ordinclria pUblica que estava prevista para o dia 22 

de outubro, no dia 29 de outubro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

aproposta. -----------------------------

_lntervenr;Qo dos Vereadores: --------------------

-- Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, para questionar o Senhor 

Presidente no sentido de saber se a data fixada para os contributes para o or~amento se 

mantem no dia 30 au podem ser apresentados as contributes ate ao dia 4 de outubro. Ainda 

no usa da palavra, questionou a camara Municipal, relativamente a retirada dos contentores 

do lixo na freguesia da Gandra, o porque da altera~ao, tendo solicitado para consulta, o 

processo relative a decisao de altera~ao da localiza~ao dos contentores. Ainda no usa da 

palavra, o Senhor Vereador Dr. Abel Baptista questionou o Senhor Presidente no sentido de 

saber a razao pela qual ainda nao tinha sido inclufda na ordem de trabalhos a sua proposta 

sabre a PSP apresentada na penUitima reuniao da Camara Municipal. _______ _ 

__ De seguida usou da palavra a Senhora Vereadora Dr.~ Maria Joao Sousa questionando 

a Camara Municipal no sentido de saber a razao das obras que estao a ser efetuadas na EBl 

de Ponte de lima, qual o fim destin ado. Questionou ainda a Camara Municipal no sentido de 

saber se vai au nao ser realizada a limpeza do Rio Lima, dado ter verificado a existencia de 

algas junto ao a~ude. -------------------------
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__ 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. --------------------------

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~oes 

acerca dos assuntos dela constantes. _____________ _ ____ _ 

_ {01) APROVA~AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 572, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuizo da sua previa aprova~ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reuniao realizada a 03 de setembro de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Presidente e pela Secretaria. -------------------- -

_ {02) OBRAS PARTICULARES -----------------

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 20/94 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 82/97 - lote n2 13 sito no Caminho Dr. Alcino Cardoso da freguesia da 

Facha - Requerentes: Carlos Manuel Pereira de Sa e Amelia Filipa de Barros Laranjo -

Promo~ao de discussao publica, conforme disposto no n2 2 do art.2 222 do RJUE. A Camara 

Municipal dellberou por unanimidade promover a discussao publica de acordo com o 

disposto no n2 2 do art.2 222 do RJUE. _________________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 1/12 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 4/12- lote n2 10 da Rua do Garrano, da Freguesia de Area e Ponte de lima 

- Requerente: Marie Noelle Gomes - Promo~ao de consulta aos proprietaries por edital, 

conforme o disposto no n2 3 do art.2 62 do RME. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade promover a consulta dos restantes titulares dos totes constantes no alvara de 

loteamento, por edital, de acordo como disposto no n2 3 do art .2 62 do RME. 

_ 2.3- PROCESSO DE OBRAS N2 147/18 - Requerente: Agostinho Malheiro Coelho- local 

da Obra: Rua Manuel lima Bezerra n2 85 na freguesia de Arcozelo - Presente uma 

informa~ao tecnica a propor a aprova~ao do Interesse Publico Municipal do 

estabelecimento de alojamento local, na modalidade de hostel, nos termos do n2 2 do 

Art.2762 do PU de Ponte de lima. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e a absten~ao do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, de acordo com a informa~ao 

tecnica, propor a Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal do 

estabelecimento de alojamento local, na modalidade de hostel, nos termos do n2 2 do 

Art.2762 do PU de Ponte de Lima. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista ditou para a ata a 

seguinte decla ra~ao de voto: "Abstenho-me porque de acordo com a informa~ao tecnica que 

------
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foi presente, nao e seguro que 0 requerente tenha jil efetuado 0 pedido para a declarar;ao 

de interesse pUblico. Nfio consta da informar;:ao, que tenha sido solicitado para dar 

cumprimento as informar;:Oes tecnicas e as quest6es administrativas. Nao se tem informar;:ao 

total dos lugares de estacionamento a criar em terrene privado, uma vez que, no pUblico 

nao e possfvel faz€-lo havendo uma alterar;:ao total do destine do predio, hil seguramente 

uma maier pressao de estacionamento na zona retirando a filcil mobilidade que atualmente 

existe." 

_2.4 - PROCESSO DE OBRAS N• 80/12 - Requerente: ACA - Alojamento em Casas 

Antigas, Lda. - Local da Obra: Lugar de Par;:o e Barco na freguesia de Vitorino das Donas -

Presente uma informac;~o tecnica a proper a aprovac;i'io do Interesse PUblico Municipal do 

edificio do antigo celeiro para cafetaria e ediffclo de apoio a piscina. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade considerando a informar;:ao tecnica prestada, proper a 
Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse PUblico Municipal, do ediffcio do 

antigo celeiro para cafetaria e ediffcio de apoio a piscina .. ____________ _ 

_ 2.5- PROCESSO DE OBRAS N•ll/17- Requerente: Jose Silverio Costa & Micael Franco, 

lda.- Pedido de isenc;~o de taxas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade isentar 

em 50% o valor das taxas devidas pelo licenciamento da obra-2~ fase, apresentado par Jose 

Silverio Costa & Micael Franco, lda. e relative ao Processo de Obras n2 11/17, no montante 

de 575,85 euros (quinhentos e setenta e cinco euros e oitenta e cinco centimos), ao abrigo 

da autorizar;:ao generica deliberada pela Assembleia Municipal. __________ _ 

_ 2.6 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 4/12 - Requerente: Soplmenta - Sociedade 

lmobili3ria e Consultadoria, lda. - Local da Obra: Lugar da Venda Nova Freguesia da 

Feitosa - Aprovac;~o. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Processo 

de loteamento n2 4/12, no Lugar da Venda Nova, da freguesia da Feitosa, requerido par 

Sopimenta- Sociedade lmobiliilria e Consultadoria, Lda. -------------

_(03) OBRAS PUBLICAS __________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "CONSTRU~AO DE CICLOVIA E VIAS PEDONAIS DE ACESSO II 

ZONA URBANA DE PONTE DE LIMA"- Aprova1ao da Minuta do Contrato- Ratifica1ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presldente da Ciimara a 31 de agosto de 2018. A Camara 

Municipal deliberou por maiorla com cinco votes a favor e duas abstenc;Oes dos Sen hares 

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.~ Maria Joao Sousa, nos termos e para as efeitos do 

disposto no nUmero 3 do artigo 352 do Anexo Ida Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar 
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o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara Municipal, a 31 de agosto de 2018, 

de aprova~ao da Min uta do Contrato. ------------------

_3.2- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS- SANEAMENTO 

DE EFLUENTES DO P6LO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS- ETAR"- Retifica~ao do ponto 

3.6 da reuniao de Camara de 27 de agosto de 2018. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade retificar o ponto 3.6 da Reuniao de Camara de 27 de agosto de 2018, passando 

a constar que a Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar os trabalhos a mais 

no valor de 42.071,84€ (quarenta e dois mil, setenta e urn euros e oitenta e quatro 

centimos), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, para efeitos de adjudica~ao e 

contrata~ao, considerando a informa~ao prestada pelo Chefe da Divisao dos Servi~os 

Urbanos. ------------------------------

_3.3 - EMPREITADA DE "REQUAUFICAc;AO DO CENTRO CIVICO DE FORNELOS E 

BENEFICIAc;AO DA RUA DO MIRANTE EM REBORDOES SOUTO"- Ratifica~ao das altera~oes 

ao projeto. A Camara Municipal deliberou por unanimidade ratificar as altera~oes ao 

projeto, de acordo com a informa~ao prestada pelo Chefe da Divisao de Estudos e 

Planeamento. --------------------------

_(04) JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_4.1 - FREGUESIA DE FRIASTELAS - Comparticipa~ao financeira destinada a obra de 

"Beneficia~ao da Rua do Terreiro". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipa~ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 14.958,72€ (catorze 

mil novecentos e cinquenta e oito euros e setenta e dois centimos), a Freguesia de 

Friastelas, destinada a comparticipar a obra de "Beneficia~ao da Rua do Terreiro", a 

transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao da aprova~ao dos trabalhos pelos 

servi~os tecnicos deste Municipio. ________________ ___ _ 

_ 4.2- FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA- Comparticipa~ao financeira destinada a obra 

"Arranjo da plataforma e encaminhamento de aguas pluviais na Rua do Fojo do lobo". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa~ao financeira de 

70% ate ao montante maximo de 3.691,45€ (tres mil seiscentos e noventa e um euros e 

quarenta e cinco centimos) a Freguesia de Refoios do Lima, destinada a comparticipar a obra 

de "Arranjo da plataforma e encaminhamento de aguas pluviais na Rua do Fojo do Lobo", a 

transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao da aprova~ao dos trabalhos pelos 

servi~os tecnicos deste Munidpio. _____ ______________ _ 
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_4.3 - FREGUESIA DE LABRUJ6, RENDUFE E VILAR DO MONTE - Processo de fixacao 

toponfmia - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanlmidade aprovar o 

processo de fixa~ao de toponimia. Mais deliberou por unanlmidade atribuir uma 

comparticipa~ao financeira no valor de 2.000,00€ (dais mil euros). ________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE GONDUFE - Adenda ao Acordo de Execucao de Delegaciio de 

CompeMncias - Altera~ao aos Km de Rede Viclria - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a Adenda do Acordo de Execu~ao de Delega~ao de 

Competencias w Altera~ao aos Km's de Rede Vic3ria, nos termos da lei ng 75/2013 de 12 de 

setembro. Mais dellberou por unanlmldade submeter a aprecia~ao e aprova!;ao da 

Assembleia Municipal, em conformidade como disposto na alfnea k), do nUmero 1, do artigo 

25' do Anexo I da Lei n' 75/2013, de 12 de setembro. ____________ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE REFOlDS DO LIMA - Adenda ao Contrato lnteradministratlvo de 

Delega~ao de Compet~ncias Limpeza e Recolha de Resfduos - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por unanlmidade aprovar a Adenda ao Contrato tnteradministrativo de 

Oelega~ao de Competencias limpeza e Recolha de Residues nos termos da lei ng 75/2013 de 

12 de setembro. Mais deliberou por unanimidade submeter a aprecia!;.30 e aprova~ao da 

Assembleia Municipal, em conformidade como disposto na a linea k), do nUmero 1, do artigo 

25' do Anexo I da Lei no 75/2013, de 12 de setembro. ____________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS -----------------

_5.1- RETIFICA~JIO DO TARIFARIO DE INGRESSO NO CENTRO DE INTERPRETA~JIO DO 

TERRIT6RIO (CIT)- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar a 

retifica!;.30 do tarifc'lrio de ingresso no Centro de tnterpreta~ao do Territ6rio (CIT). ___ _ 

_ 5.2 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO DO PA~O DO CURUTELO, 

NA FREGUESIA DE FREIXO - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

considerando a informa~ao prestada pelo Chefe da Divisaio de Obras e Urbanismo, proper a 
Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse PUblico Municipal, necessaria a 
viabiliza(.;aio da afeta(.;aio do prE!dio a uma unidade de Turismo de luxo. 

_5.3- UNIJ\0 DESPORTIVA E CULTURAL DE GEMIEIRA- Cedencia de palco- Ratificaciio 

do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 05 de setembro. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade nos term as e para os efeitos do disposto no nUmero 3 

do artigo 3SQ do Anexo I da Lei n,Q 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido 

pelo Senhor Presidente da Camara a OS de setembro de 2018, de autorizat;.3o da ced@ncia do 

palco nos dias 15 e 16 de setembro de 2018. -----------------
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_5.4 - DR. FRANCISCO MAlA DE ABREU DE LIMA - Cedencia do Audit6rio Municipal -

Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a OS de setembro. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no 

numero 3 do artigo 352 do Anexo I da lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratifica r o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Camara a OS de setembro de 2018, de autoriza~ao da 

cedencia do Aud it6rio Municipal no dia 21 de setembro de 2018. - --- ----

_ 5.5- UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO, EPE- Pedido de cedencia de espa~o 

para a realiza~ao de um evento no dia 29 de setembro de 2018. A Camara Municipa l 

deliberou por unanimidade autorizar a cedencia do espa~o "Clara Penha - Casa dos 

Sa bores", a tftu lo gratuito, no dia 29 de setembro de 2018, para a realiza~ao do evento "Dia 

da Gravidae das Maes do anode 2018". ----------------

_ 5.6 - ACORDO DE FORMAc;AO DO SENTIDO DECIS6RIO DOS ORGAOS DE 

PARTICIPAc;AO MUNICIPAL NO AMBITO DA PARCERIA PUBLICA COM 0 ESTADO 

PORTUGUES - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.~ Maria Joao 

Sousa, aprovar o acordo., _____________________ _ 

_ 5.7- FIXAc;AO DO PREc;O DE VENDA EM 5,00 EUROS DO LIVRO INTITULADO " PONTE DE 

LIMA 14.2 FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS/14TH INTERNATIONAL GARDEN 

FESTIVAL 2018- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade fixar o pre~o 

de venda em 5,00€ (cinco euros) IVA inclufdo, do livro intitulado "PONTE DE LIMA 14.2 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS/14TH INTERNATIONAL GARDEN FESTIVAL 2018". _ 

_ 5.8 - FIXAc;AO DO PREc;O DE VENDA EM 10,00 EUROS DO LIVRO "GALINHAS DE 

PORTUGAL" - Aprova~a o. A Camara Municipal deliberou por unanimldade f ixar o pre~o de 

venda em 10,00 € (dez euros), IVA inclufdo, do livro "Galinhas de Portugal". ____ _ 

_ 5.9 - ASSOCIAc;AO DE ESCRITORES, JORNALISTAS E PRODUTORES CULTURAIS DE 

PONTE DE LIMA - Ratlfica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara de 20 

de setembro de cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal para o dia 22 de setembro. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no 

numero 3 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 20 de setembro, de autoriza~ao de cedemcia 

do Audit6rio da Biblioteca Municipal no dia 22 de setembro de 2018. 

_ (06) ATRIBUic;AO DE SUBSlDIOS _ ______________ _ 



24 de setembro de 2018 9 

_ 6.1 - ACADEMIA DE FUTEBOL DE PONTE DE LIMA - Solicita atribui~ao de subsldio 

destinado a participa~ao no "Teqball Beach World Cup 2018". A Camara Municipal 

deliberou por unanlmidade atribuir um subsfdio no montante de 750,00€ (setecentos e 

cinquenta euros), a Academia de Futebol de Ponte de lima, destinado a custear despesas 

com a participa~ao no "Teqball Beach World Cup 2018". - ----------

_6.2- ASSOCIA~AO DO GRUPO FOLCL6RICO DE SANTA MARTA DE SERDEDELO- Solicita 

atribui~ao de subsfdio destinado a realiza~ao de festival de folclore. A Camara Municipal 

deliberou por unanlmidade atribuir um subsfdio no montante de 407,00€ (quatrocentos e 

sete euros), a Associa~ao do Grupo Folcl6rico de Santa Marta de Serdedelo, destinado a 
realizar;ao do Festival de Folclore. - ------------------

_6.3 - GRUPO DAS ESPADELADEIRAS DE REBORDOES SOUTO - Solicita atribui~ao de 

subsldio destinado a realiza~ao do XXVI Festival de Folclore. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade atribuir um subsfdio no montante de 407,00€ (quatrocentos e sete euros), 

ao Grupo das Espadeladeiras de Rebord5es de Souto, destinado a realizar;ao do XXVI Festival 

de Folclore. ------------------------- --

_ 6.4 - ASSOCIA~AO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Solicita atribui~ao de subsldio. A 

Camara Municipal deliberou por unanimldade atribuir um subsfdio no montante de 

130.000,00€ (cento e trinta mil euros). A Senhora Vereadora Dr.!! Ana Maria Machado nao 

participou na discussao e votar;ao deste ponto, declarando-se impedida. ______ _ 

_ ESPA~O DE INTERVEN~AO ABERTO AO PUBLICO: Maria do Carmo Dantas, Rosa Pereira 

Barreiro e Maria Augusta Dantas, no uso da palavra, manifestaram o seu desagrado pela 

a ltera~ao da localizar;ao dos contentores, na Rua do Telheiro, da freguesia da Gandra. __ 

_ (07) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 57Q, 

da Lei nQ 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reuniao, em min uta, para surtir efeitos imediatos. --- -----------

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e cinquenta minutes. ______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, I ida e achada conforme, vai ser assinada. _ _ _ 

A Secret<kia, 

~~<c ~c;, Wo-bdb vei ho ~tr-:>~10 "~ 
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