
ATA Nº 16/2017 DA 14ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO DA 8ª
LEGISLATURA EM 22 DE MAIO DE 2017.

Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2017, às 19h05min, sob a Presidência do seu titular,
o Vereador Jonecir Soares, realizou-se a 14ª Reunião Ordinária do 1º ano Legislativo da 8ª Le-
gislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos,
após a oração do Pai Nosso. 1. PEQUENO EXPEDIENTE: PRESIDENTE coloca em dis-
cussão e votação a Ata Ordinária nº 15/2017, a qual foi aprovada (6min04s à 6min21s). Soli-
cita ao Secretário que proceda à leitura das correspondências (6min22s à 22min58s). 2. EN-
CERRAMENTO:  PRESIDENTE após o Secretário ser interrompido pelos munícipes,
presentes no Plenário, enquanto fazia a leitura das correspondências, por nove vezes so -
licitou que os munícipes não se manifestassem, ante a vedação constante no Regimento
Interno, utilizando as palavras “Por gentileza”. Porém, tendo em vista que a insistência
dos munícipes tumultuou a Reunião, não permitindo a continuação dos trabalhos cons -
tantes na pauta, declarou encerrada a presente Reunião Ordinária, às 19h28min, e, para cons-
tar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presi-
dente, Primeiro Secretário e pela Secretária  ad hoc, designada para o ato, Patrícia Carneiro
Braz Guerra de Souza. Itapoá, 22 de maio de 2017.
                                                                                         
                        Jonecir Soares                                                José Maria Caldeira
                            Presidente                                                   Primeiro Secretário
                             [assinado digitalmente]                                                                [assinado digitalmente]

Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza
Secretária ad hoc
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
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Ata n° 16/2017 – 22 de maio de 2017.    
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