ATA Nº 05/2018 DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 8ª LEGISLATURA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018.
Aos oito dias do mês de fevereiro de 2018, às 18h05min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária do 2º ano
Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos, na seguinte ordem: 1. ENTRADA NA CASA: PRESIDENTE
solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 09/2018, que
altera a Lei Municipal nº 643/2016, de 07 de janeiro de 2016. Após a leitura, distribui
o referido projeto de lei às Comissões Permanentes, em regime de urgência, após
deliberação e aprovação pelo Plenário (1h10min14s à 7min40s). 2. ORDEM DO
DIA: PRESIDENTE solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do
Requerimento nº 04/2018, que requer a alteração no Regime de Tramitação de Urgência
para Regime de Tramitação em Urgência Especial, do Projeto de Lei Ordinário nº 09/2018.
Em discussão o requerimento. Encerrada a discussão. Em única votação o
Requerimento nº 04/2018, o qual foi aprovado, com ausência do Vereador Jonecir
(7min43s à 12min59s). Suspende a reunião para que os membros das Comissões
Permanentes possam emitir o parecer ao PLE nº. 09/2018 (14min19s). Reabre a
reunião. VEREADOR THOMAZ solicita dispensa da leitura do PLE nº. 09/2018.
PRESIDENTE em deliberação o requerimento do Vereador Thomaz, o qual foi
aprovado. Requer que o Vereador Thomaz proceda à leitura da ementa e do parecer
das Comissões ao PLE nº. 09/2018. Em única discussão o referido projeto de lei.
Encerrada a discussão. Em única votação o Projeto de Lei nº. 09/2018, o qual foi
aprovado, com ausência do Vereador Jonecir (20min03s à 36min59s). 3.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Extraordinária, às 18h42min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de
lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Segundo Secretário e pela
Secretária ad hoc, designada para o ato, Patrícia Carneiro Braz Guerra de Souza.
Itapoá, 08 de fevereiro de 2018.
José Antonio Stoklosa
Presidente
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Segundo Secretário
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