
ATA Nº 27/2017 DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º ANO LEGISLATIVO
DA 8ª LEGISLATURA EM 03 DE AGOSTO DE 2017.

Aos três dias do mês de agosto de 2017, às 19h02min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador Jonecir Soares, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária do 1º ano Legislativo da
8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos,  após  a  oração  do  Pai  Nosso. 1.  ENTRADA NA CASA:  PRESIDENTE
solicita à Vereadora Janayna que proceda à leitura dos Projeto de Lei nº 40/2017, que
autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com Tribunal  Regional Eleitoral  de
Santa  Catarina,  e  dá  outras  providências;  e  Projeto  de  Lei  nº  41/2017,  que  dispõe
sobre  os  serviços  de  reboque,  remoção,  depósito  e  guarda  de  veículos  automotores
apreendidos e dá outras providências.  Após, distribui todos os dois projetos de lei às
Comissões  Permanentes  e  acata  o  regime  de  urgência  aos  dois  projetos,  após
deliberação do Plenário, com ausência do Vereador Thomaz (1min56s à 18min15s). 2.
ORDEM  DO  DIA:  VEREADOR  STOKLOSA  requer  a  alteração  do  regime  de
tramitação do PLE nº 40/2017, passando de urgência simples para urgência especial.
PRESIDENTE  em  deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Stoklosa,  o  qual  foi
acatado,  com  ausência  do  Vereador  Thomaz (18min20s  à  20min45s).  Solicita  à
Vereadora Janayna que proceda à leitura do Projeto de Lei nº 35/2017, que ratifica as
alterações  realizadas  no  protocolo  de  intenções,  consubstanciado  no  contrato  de
consórcio público do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA),
e dá outras  providências.  Em única discussão o projeto.  Encerrada a  discussão.  Em
única  votação  o  PLE  nº  35/2017,  o  qual  foi  aprovado,  com  ausência  do  Vereador
Thomaz (20min46s à 23min32s).  Solicita à Vereadora Janayna que proceda à leitura
do Projeto de Lei nº 39/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar
por anulação parcial de dotação. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão.
Em única votação o PLE nº 39/2017, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador
Thomaz  (23min33s  à  29min06s).  Suspende  a  reunião  para  que  as  Comissões
Permanentes possam reunirem-se para darem parecer ao PLE nº. 40/2017 (29min12s).
Reabre a reunião.  Solicita à Vereadora Janayna que proceda à leitura do parecer das
Comissões ao PLE nº 40/2017.  VEREADOR JOAREZ   requer a inclusão da única
votação  do  PLE  nº  40/2017  na  pauta  da  presente  reunião.  PRESIDENTE  em
deliberação  o  requerimento  do  Vereador  Joarez,  o  qual  foi  acatado.  Em  única
discussão o projeto.  Encerrada a discussão.  Em única votação o PLE nº  40/2017, o
qual  foi  aprovado (53min40s à 57min36s).  3.  ENCERRAMENTO: PRESIDENTE
nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos  da  presente  Reunião  Extraordinária,  às  19h59min,  e,  para  constar,  foi
lavrada  a  presente  Ata,  que  depois  de  lida  e  achada  conforme,  vai  assinada  pelo
Presidente, Primeiro Secretário e pela Secretária ad hoc, designada para o ato, Patrícia
Carneiro Braz Guerra de Souza. Itapoá, 03 de agosto de 2017.
                                                                       
                  
                        Jonecir Soares                                                José Maria Caldeira
                            Presidente                                                   Primeiro Secretário
                             [assinado digitalmente]                                                                [assinado digitalmente]
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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).

Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
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