
ATA DA NONA REUNIÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 Às dezenove horas do dia dezoito do mês de maio do ano de dois mil e 

quinze, comparecem à Sala das Reuniões os vereadores Douglas Alexandre Bento 

Pereira, Presidente, Antônio Roberto dos Reis da Silva, Vice-Presidente, Clodoaldo 

José Borges, Secretário, Elmar Fernandes de Resende, Rafael de Almeida Jacó, Sildo 

Antônio Pedróis, Wanilton José Borges e Wesley José da Rocha Naves. O vereador 

Daniel Alves Miranda deixa de comparecer. PEQUENO EXPEDIENTE. Havendo 

número regimental, o Presidente, em nome de Deus e do Povo de Indianópolis, 

declara abertos os trabalhos, oportunidade em que pede ao Secretário que proceda à 

leitura da Ordem do Dia; da ata da reunião anterior, que, discutida e votada, é 

aprovada sem restrições; e das correspondências recebidas. Em seguida, a Comissão 

de Finanças e Controle apresenta parecer opinando pela aprovação das contas do 

Executivo Municipal de Indianópolis, do exercício de 2005, que receberam Parecer 

Prévio do Tribunal de Contas do Estado Minas pela aprovação, exarado nos autos do 

Processo n.º 709.335. Acompanha o parecer da Comissão o Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 7, de 2015. O parecer da Comissão é levado à discussão e nenhum 

vereador se manifestou sobre a matéria. Logo em seguida, o vereador Wanilton 

apresenta a Indicação n.º 56, de 2015, pela qual pede à Mesa Diretora o envio de 
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ofício ao Coordenador Regional do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas 

Gerais (DER-MG) solicitando a instalação de cerca de segurança (guard-rail) nas 

passagens localizadas nas proximidades dos quilômetros 3 e 5, da rodovia Acesso 

900AMG1105, que interliga a Cidade de Indianópolis à BR 365. A indicação é 

levada à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Os vereadores Rafael 

e Elmar apresentam o Requerimento n.º 27, de 2015, mediante o qual pedem ao 

Presidente, com base no art. 157, do Regimento Interno, conjugado com o art. 35, da 

Lei Orgânica do Município, que, ouvido o Plenário, sejam solicitadas ao Prefeito 

Municipal as informações a seguir: a) Qual o custo mensal médio do serviço de 

manutenção do sistema de iluminação pública, transferido para o Município, em 

conformidade com a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)? 

b) Qual empresa ou consórcio público foi contratado pelo Município para execução 

do referido serviço? Quando este ajuste foi firmado e qual a duração prevista? Qual 

o preço acordado do serviço? Quanto já foi efetivamente pago ao contratado, no 

corrente exercício financeiro? c) Qual o custo atual da iluminação de vias e 

logradouros públicos? d) Quanto foi arrecadado de Contribuição para Custeio do 

Serviço de Iluminação Pública –CIP nos meses de janeiro a abril de 2015? e) Qual o 

número atual de contribuintes da CIP? Discutido e votado, é aprovado por 

unanimidade. Logo após, é apresentada a Moção n.º 33, de 2015, subscrita por todos 

os vereadores, que consigna voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor 

Mauro Caetano Júnior, ex-Secretário Municipal de Administração e Finanças, 
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ocorrido no último dia 17 de maio. Após ser levada à discussão, é declarada aprovada 

pela Presidência, porque se acha assinada por todos os membros da Casa. 

Posteriormente, é lido e apresentado o Projeto de Lei n.º 79, de 2015, de autoria do 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de 

2016. O projeto é distribuído à Comissão de Finanças e Controle, para parecer, e o 

Presidente desta Comissão, vereador Wanilton, avoca para si a relatoria da matéria. 

Com a palavra, o vereador Wanilton fala que, antes de emitir parecer ao projeto de 

LDO de 2016, deseja realizar audiência pública para a qual pede para que sejam 

convidados os vereadores, o Secretário Municipal de Administração e Finanças e a 

contadora da Câmara Municipal. O vereador Clodoaldo sugere que para essa 

audiência pública sejam convidados os demais Secretários Municipais e destaca a 

necessidade de a Câmara aprovar LDO e Lei Orçamentária Anual de boa qualidade. 

Neste momento, o Presidente convida a fazer uso da palavra a senhora Andréia Silva 

Rezende, Secretária Municipal de Saúde, previamente inscrita para este fim. De 

posse da palavra, a senhora Andréia agradece o convite que lhe foi feito pelo vereador 

Antônio para comparecer a esta Casa a fim de prestar esclarecimentos sobre a 

Secretaria Municipal de Saúde. Diz que é de praxe o Secretário apresentar à Câmara 

o Relatório de Gestão da Saúde e explica que o relatório do último quadrimestre foi 

encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde, que tem até o final de junho para 

emitir parecer sobre a prestação de contas. A Secretária expõe que no ano de 2014 

foram concedidos auxílios financeiros para despesas com saúde no valor de R$ 
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37.456,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) e que em 2015 

esses auxílios já totalizam R$ 16.518,00 (dezesseis mil, quinhentos e dezoito reais). 

A visitante, neste momento, passa aos vereadores a relação das pessoas beneficiadas 

com esse auxílio financeiro. Salienta que o vereador Sildo questionou o fato de ter 

sido cortada a ajuda a crianças com necessidades especiais. Esclarece que a 

Secretaria na medida do possível está dando ajuda às famílias dessas crianças, mas 

às vezes este auxílio atrasa por questões burocráticas. Alega que a compra dos 

produtos que são fornecidos a essas pessoas precisa ser licitada e explica as fases e 

prazos do processo licitatório para justificar o atraso. Fala ainda das dificuldades que 

o órgão possui para atender toda a demanda. Neste momento, o vereador Clodoaldo 

pede a palavra e diz que quase sempre o Prefeito envia o projeto de diretrizes 

orçamentárias e lei orçamentária anual com atraso e explica que se esses projetos 

fossem apresentados no momento certo a Câmara os votaria a tempo de a Prefeitura 

realizar as licitações antes do final do ano. Justifica que, deste modo, a Prefeitura já 

poderia fazer as compras em janeiro, não havendo assim interrupção no 

fornecimento. Afirma que as crianças não podem esperar e que está faltando 

planejamento na Prefeitura. Diz que não está na reunião para ouvir da Secretária de 

Saúde como se faz uma licitação. Retomando a palavra, a Secretária de Saúde expõe 

que não cabe à Secretaria mandar Orçamento anual para a Câmara e, por isto, ela não 

tem responsabilidade pelos atrasos no envio dos projetos orçamentários para esta 

Casa.  O vereador Sildo, com a palavra, diz que não quer que a Secretária de Saúde 
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faça referência somente ao seu nome quanto aos questionamentos feitos em reunião 

da Câmara sobre a suspensão do auxílio às crianças com necessidades especiais. 

Salienta que os comentários sobre o assunto foram feitos pelos vereadores que 

participaram da última reunião pela Câmara e não apenas por ele. O vereador 

Antônio, fazendo uso da palavra, pede que se respeite o espaço concedido à 

Secretária para que ela possa fazer sua exposição sem interrupção. Defende que os 

questionamentos à Secretária sejam feitos na hora certa e que primeiro é preciso ouvi-

la. O vereador Wanilton também sustenta que as licitações devem ser feitas no final 

de cada ano para que as compras possam ser realizadas no início do ano subsequente 

e aponta falta de planejamento em todas as Secretarias e de responsabilidade para 

com a população. O vereador Rafael questiona à Secretária de Saúde sobre a 

remuneração dos médicos e pergunta por que os salários dos dentistas contratados é 

superior aos dos efetivos da Prefeitura. A Secretária, em resposta, esclarece que não 

tem como informar no momento os salários dos médicos e diz que os vencimentos 

dos dentistas contratados são proporcionais aos dos dentistas efetivos e estabelecidos 

de acordo com o programa em que atuam. A partir desse momento, a Secretária de 

Saúde apresenta, utilizando-se de slides projetados por Datashow, o relatório de 

gestão da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao ano de dois mil e quatorze. 

Diz que esse relatório será encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde e ao 

Ministério da Saúde. Na sua exposição, apresenta números e quantitativos referentes 

aos atendimentos e aos programas desenvolvidos pelo sistema municipal de saúde. 
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Apresenta as diretrizes, objetivos, metas e indicadores de saúde e compara os 

atendimentos realizados com as metas estabelecidas. Informa o grande número de 

pessoas que aguardam exames e outros procedimentos em Araguari e Uberlândia. 

Esclarece que, no âmbito da atenção básica, não existe programa voltado 

especificamente para a saúde do homem. Demonstra ainda planilhas relativas aos 

recursos aplicados na saúde e afirma que é a gestora da saúde, mas que não é a 

ordenadora dos recursos destinados à Secretaria. Esclarece que os recursos 

repassados pelo Estado e União não são suficientes para cobrir as despesas dos 

programas realizados em convênio ou cooperação com estas esferas de governo. A 

senhora Andréia noticia que o convênio firmado com a União para construção da 

sede do Programa Saúde da Família –PSF prevê repasses de R$ 408.000,00 

(quatrocentos e oito mil reais), mas até o momento só foram liberados R$ 100.000,00 

(cem mil reais). Sobre a reforma da Unidade Mista de Saúde, a Secretária de Saúde 

diz não ter dados sobre esta obra e que o convênio é do ano de dois mil e cinco. 

Relata que precisou reduzir as despesas com exames laboratoriais, que é da ordem 

de quatro a cinco mil reais por mês, sendo que no mês de maio deste ano essa despesa 

foi de seis mil reais. Informa que estão sendo liberados exames somente nos casos 

de urgência e para crianças e idosos. A Secretária explica que é o médico que indica 

qual exame é de urgência, para que o Município possa oferecê-lo ao paciente. Em 

resposta a questionamento do vereador Wesley, a Secretária de Saúde esclarece como 

é feita a gestão dos veículos usados pela Secretaria. O vereador Clodoaldo pergunta 
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se a Secretária participou da elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 

de 2016. A Secretária responde que não participou. O vereador Clodoaldo, 

retomando a palavra, diz que, como a Secretária não participou da elaboração da 

LDO, não irá fazer perguntas a ela. Opina que, quando se tem dificuldades, todos 

devem se juntar e fazer o planejamento. Ainda com a palavra, o vereador destaca que 

o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) atendeu pedido 

desta Casa e está instalando radar na BR 365, no trevo com a rodovia que dá acesso 

à Cidade de Indianópolis. O vereador Wesley alega que nenhum governo chega bem 

ao seu final se não houver planejamento. Lembra que os pedidos de informação 

aprovados pela Câmara não foram respondidos pelo Poder Executivo. Opina que a 

população é pacata e que há poucas denúncias contra o Prefeito, diz que o vereador 

é parceiro da população e mesmo assim tem Secretário que olha o vereador com 

restrição. O vereador Wesley salienta que a Casa está disposta a ajudar, que os 

problemas atuais são expressivos e que há deficiências na Administração. Defende, 

por fim, a interação da equipe de governo e o Legislativo. O vereador Clodoaldo 

pergunta à Secretária quais atendimentos são feitos pelos consórcios intermunicipais 

de saúde. A Secretária explica que o que salva é o CIS-AMVAP, que tem prestado 

exames de maior complexidade à população de Indianópolis. Fala da proposta de 

unir os consórcios CIS-AMVAP e CIS-PONTAL, para formar o CISTM, cuja sede 

será na Cidade de Uberaba. A Secretária diz que a proposta será votada em breve e 

que a Secretaria de Indianópolis se posicionará contrário à mudança. Explica que 
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hoje o Município contribui com R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o CIS-AMVAP e 

que este valor irá reduzir caso seja formado o novo consórcio, mas, por outro lado, 

haverá aumento das despesas com transporte de pacientes para a Cidade de Uberaba. 

O vereador Clodoaldo pergunta ainda sobre a compra de medicamentos e pede para 

a Secretária cobrar o recolhimento de cães e gatos soltos nas ruas. A Secretária de 

Saúde diz que os remédios vêm do Estado e o Município paga contrapartida. Alega 

que o Município precisa adquirir muitos medicamentos que não são fornecidos pelo 

Estado. Em relação à questão do recolhimento dos animais, a visitante relata que 

levou o problema para a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do 

Paranaíba (AMVAP), mas a associação ainda não manifestou interesse de se buscar 

uma solução para o caso. Conta que a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

revelou interesse em assinar com consórcio de Municípios contrato de prestação de 

serviços de castração desses animais ao preço de R$ 100,00 (cem reais) por cirurgia. 

O Presidente propõe a realização de acordo entre os Munícipios para resolver esse 

problema e que irá esperar o Prefeito Sérgio Pazini reassumir o cargo para tratar 

desse assunto com ele. O vereador Antônio lembra que antes esses animais eram 

recolhidos pela carrocinha e que agora esse procedimento não é mais possível. O 

vereador Sildo, com a palavra, afirma que, quando o assunto da suspensão de ajuda 

às crianças com deficiência foi tratado na última reunião, não foi citado o nome da 

Secretária de Saúde ou de funcionário da saúde. Reitera que o que foi feito pelos 

vereadores na ocasião foi cobrar o atendimento dessas crianças, diz que a Secretária 
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possui competência para o cargo, mas que esta não entendeu o que foi dito quanto ao 

assunto. O vereador relata que pessoas o procuraram para lhe dizer que o Executivo 

e a Secretaria de Saúde estavam errados por não atender às famílias que precisam de 

remédios. A Secretária de Saúde, retomando a palavra, diz saber que seu nome não 

foi citado na última reunião, mas foi mencionado o órgão que ela representa. Reitera 

a informação de que a falha na suspensão da ajuda às referidas famílias não foi da 

Secretaria de Saúde e que este órgão providenciou tudo o que era possível para 

atender essas pessoas. A senhora Andréia disse que já se justificou particularmente 

ao vereador Sildo, mas que precisava fazer o mesmo em relação aos demais 

vereadores. O vereador Rafael manifesta preocupação quanto aos atendimentos na 

Unidade Mista de Saúde, alega que lá só é feito atendimento de urgência e 

emergência.  Aponta que os médicos não recebem seus salários e, por isso, não 

trabalham. Denuncia caso específico envolvendo o médico Bernardo. A Secretária 

esclarece que os atendimentos de atenção básica são realizados no Programa Saúde 

da Família (PSF) e, na Unidade Mista de Saúde, são feitos os atendimentos dos casos 

de urgência e emergência, utilizando-se o Protocolo de Manchester para triagem de 

pacientes. Salienta que os pacientes não querem esperar e que, independentemente 

de atrasos, não há negligência no atendimento. Afirma que o médico não pode deixar 

de atender por conta de atraso no recebimento do salário e que, em relação ao 

episódio envolvendo o médico Bernardo, relata que conversou com o profissional e 

tudo ficou resolvido. Voltando a fazer uso da palavra, o vereador Rafael cobra 
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explicação para o caso de se ter segurado a liberação de remédios aos usuários para 

pirraçar os vereadores. O vereador Wesley destaca o fato de estar em funcionamento 

três equipes de PSF, faz ressalvas ao Protocolo de Manchester e pergunta sobre a 

oferta de especialidades médicas. A Secretária de Saúde explica que a obrigação do 

Município é a atenção básica e que neste tipo de atendimento as especialidade 

obrigatórias são a ginecologia e cardiologia. Expõe que as demais especialidades são 

de média complexidade, o que foge da competência do Município. A senhora 

Andréia justifica que a Secretaria não dá conta de oferecer maior número de 

especialidades. Retomando a palavra, o vereador Wesley opina que se o Município 

quiser e se houver condições podem ser oferecido atendimento em diversas 

especialidades médicas. Sugere que sejam divulgados à população as escalas dos 

médicos e os exames que são prestados aos usuários.  A Secretária de Saúde explica 

que o Município não pode investir em especialidades sem antes assegurar os 

atendimentos da atenção básica e fala da possibilidade da volta do horário do 

trabalhador, que consiste na oferta de consultas médicas, no período da noite, para 

pessoas que trabalham durante o dia. O vereador Elmar levanta a questão do médico 

ginecologista Fernando, que deixou de atender em Indianópolis por falta de 

pagamento. Diz que a saída desse médico prejudicou a população, já que ele atendia 

também na Santa Casa de Araguari e facilitava a marcação de partos e cirurgias 

obstétricas neste hospital. A senhora Andréia esclarece que não foi por falta de 

pagamento que o médico Fernando deixou de atender em Indianópolis, mas porque 
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ele possui contrato com o Município de Estrela do Sul e não tem disponibilidade de 

tempo para atender em três cidades diferentes. Justifica que ainda não foi contratado 

outro ginecologista porque o segundo colocado no credenciamento não manifestou 

interesse de trabalhar em Indianópolis e diz que a prioridade é contratar médico que 

tenha vínculo com a Santa Casa de Araguari para facilitar o acesso a este hospital, 

onde são realizadas cirurgias na área de obstetrícia. O vereador Antônio agradece ao 

vereador Wesley por ter representado a Câmara Municipal na última conferência 

municipal de saúde, agradece também a equipe da saúde presente no plenário pela 

visita e ao servidor Silvace Dias de Ávila, responsável pela área da epidemiologia, 

pelo trabalho competente que realiza. Revela sua preocupação com o setor de 

epidemiologia que recentemente sofreu o corte de cinco servidores e defende a 

revisão desta medida. Agradece a Secretária por ter aceito o convite da Câmara e 

parabeniza o vereador Sildo pelo seu trabalho. Lembra que todo problema na área da 

saúde reflete na Câmara e, por isso, deve ser respeitado o trabalho de cada vereador 

e assinala que há de ter parceria entre o setor de saúde e os vereadores. A Secretária 

diz que tem a Câmara como ponto apoio e não vê esta Casa como vilã e que os 

vereadores podem procurá-la para resolver problemas relativos à saúde. O vereador 

Antônio, novamente com a palavra, destaca os trabalhos desenvolvidos pela 

Secretaria de Saúde, sobretudo o elevado de número de consultas médicas realizadas 

no último ano, que passou de sete mil atendimentos. Conta que cidadão lhe disse que 

foi muito bem atendido na unidade de saúde, mas que têm situações que o enfezam. 
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Relata caso em que levou seu filho à Unidade Mista de Saúde, no início da 

madrugada, para receber atendimento e o médico plantonista os tratou com 

desrespeito. Pondera que o médico foi mal educado nos contatos iniciais da consulta, 

mas na parte clínica atendeu corretamente e prescreveu medicação acertada. Por fim, 

reitera os agradecimentos à Secretária de Saúde pela visita à Câmara e pelas 

informações prestadas. O Presidente diz que a equipe da saúde está trabalhando e 

fala dos problemas na saúde que estão acontecendo na região. Explica que o vereador 

procura o Secretário para apresentar pedidos de ajuda feitos por pessoas que 

frequentemente recorrem aos membros desta Casa, parabeniza a Secretária de Saúde 

pelo trabalho e lhe agradece pela visita.  A senhora Andréia agradece a oportunidade 

que lhe foi concedida, despede-se de todos e se retira. GRANDE EXPEDIENTE. 

O vereador Wanilton pede ao Presidente para convidar os vereadores para a reunião 

que discutirá o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2016, em tramitação na 

Casa. Diz que não é contra a Prefeitura realizar a Festa de Maio, mas que, neste ano, 

não concorda com a realização deste evento, em virtude da difícil situação do 

Município. Diz que não adianta fazer festa com o pagamento da remuneração dos 

servidores atrasado, expõe que o momento não é oportuno para realizar festa e que o 

Prefeito primeiro tem que fazer o pagamento dos servidores. Opina que os cinquenta 

mil reais que a Prefeitura for gastar com a festa deveriam ser aplicados em despesas 

mais prioritárias. Afirma que, se for divulgar os vereadores que apoiam a realização 

da festa, pede para não mencionar seu nome. O vereador Rafael diz compartilhar da 
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posição do vereador Wanilton por também entender que o momento não é oportuno 

para se realizar festa. Aponta o atraso no pagamento dos médicos, a necessidade de 

reforma da praça central, a paralisação da construção da escola de ensino infantil e 

outros problemas enfrentados atualmente pela Administração para justificar que não 

é hora de gastar dinheiro com festa. O vereador chama a atenção também para o 

problema do consumo de drogas pelos jovens e que o presente momento é para 

resolver este tipo de situação e não para se fazer festa. Notícia que procurou o Chefe 

de Gabinete do Prefeito na Prefeitura e não o encontrou e que a situação deve estar 

boa porque ficou sabendo que a ausência deste auxiliar do Prefeito é por motivo de 

viagem a passeio. Argumenta que a Câmara aprovou a antecipação de receita de 

royalties e o Prefeito se recusa a informar como o dinheiro foi aplicado e que devido 

a situações como esta os vereadores estão sendo alvo de gozações nas redes sociais. 

O Presidente explana que a previsão é a Prefeitura arrecadar R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) com a cobrança de taxa de autorização de uso de espaço público aos 

barraqueiros e outros R$ 13.000,00 (treze mil reais) com patrocínios. Esclarece que 

esses recursos serão destinados à realização da Festa de Maio e que, para reduzir 

custos, não serão alugados banheiros químicos e nem contratados seguranças 

particulares. Diz, ainda, que se o assessor do Prefeito, conhecido por Nando Mineiro, 

não arrecadar os R$ 15.0000,00 (quinze mil reais) previstos com a concessão de 

autorização de uso aos comerciantes ambulantes ele será exonerado do cargo. O 

vereador Sildo pondera não ser possível prever receita de R$ 15.000,00 (quinze mil 
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reais) com a autorização de uso de bem público às barraquinhas de comércio 

ambulante, diz ser contrário à realização da festa em vista da atual situação da 

Prefeitura e pergunta se algum vereador tem informações sobre o fechamento da 

Escola Municipal de Campo Alegre. O vereador Wesley comenta que a Câmara 

Municipal já pediu inúmeras informações ao Prefeito mas cerca de setenta por cento 

dos requerimentos não foram respondidos. Lamenta o fato de o Executivo não ter 

sensibilidade para prestar as informações sobre as despesas da Prefeitura, diz que 

terá que recorrer à assessoria da Casa para ajudá-lo a tomar providência sobre este 

assunto. Elogia a competência da assessoria jurídica da Câmara e alerta que os 

vereadores precisam reagir e ressalta que os problemas não podem ser resolvidos 

isoladamente. Destaca que a população precisa ajudar os vereadores e que a tribuna 

da Câmara está à disposição das pessoas. Pede para que sejam divulgadas na rádio 

local informações sobre a audiência pública que será realizada para tratar da LDO de 

2016. Enfatiza que os recursos provenientes da cobrança de taxa decorrente de 

autorização de uso de bem público por comerciante ambulante devem ser recolhidos 

por meio de guias bancárias. O vereador Antônio, com a palavra, afirma que também 

é contra a realização da Festa de Maio deste ano. Diz não saber do envolvimento da 

Câmara na realização do evento, mas se a Casa estiver participando ele não concorda. 

Conta que o Prefeito em exercício lhe disse que a festa não seria realizada e alega 

considerar falta de responsabilidade promover esse evento sem ter concluído o 

pagamento da folha de pessoal. Destaca que os cinquenta ou sessenta mil reais que 
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serão gastos com a festa dariam para fazer muitas obras. Lembra que a Comissão de 

Finanças e Controle realizou a primeira audiência pública para tratar das leis 

orçamentárias e ressalta a importância de as pessoas participarem para entender o 

que está acontecendo. Ratifica as palavras do vereador Wesley quanto à boa 

qualidade do trabalho realizado pela assessoria jurídica da Câmara e, por derradeiro, 

reitera que é contra a realização da Festa de Maio a exemplo da posição manifestada 

pelos vereadores Wanilton, Sildo e Rafael. Cumprida a finalidade da reunião, o 

Presidente agradece a presença de todos, convoca os colegas para a décima reunião 

do primeiro período da sessão legislativa ordinária do corrente ano, a realizar-se no 

próximo dia primeiro de junho, no horário regimental, determina a lavratura desta 

ata e encerra os trabalhos. Sala das Reuniões, 18 de maio de 2015. 
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