ATA Nº 15/2018 DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2º ANO LEGISLATIVO
DA 8ª LEGISLATURA EM 20 DE ABRIL DE 2018.
Aos vinte dias do mês de abril de 2018, às 16h06min, sob a Presidência do seu Titular, o
Vereador José Antonio Stoklosa, realizou-se a 5ª Reunião Extraordinária do 2º ano
Legislativo da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapoá. O Presidente declarou abertos
os trabalhos, na seguinte ordem: 1. ORDEM DO DIA: PRESIDENTE solicita ao
Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de Lei nº. 12/2018, que altera a Lei
Municipal nº 116/2002, de 11 de outubro de 2002, que autoriza o Poder Executivo
Municipal a conceder gratificação aos profissionais da saúde – PSF, e dá outras
providências. Em única discussão o projeto. Encerrada a discussão. Em única votação
o PLE n°. 12/2018, o qual foi aprovado, com ausência dos vereadores Osni e Edson
(22s à 10min30s). Solicita ao Vereador Thomaz que proceda à leitura do Projeto de
Lei nº. 22/2018, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o INPH
- Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias. Em única discussão o projeto.
Encerrada a discussão. Em única votação o PLE nº. 22/2018, o qual foi aprovado, com
ausência dos vereadores Osni e Edson (10min32s à 27min12s). 2.
ENCERRAMENTO: PRESIDENTE nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
Extraordinária, às 16h35min, e, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de
lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário ad hoc e pelo
Secretário ad hoc, designada para o ato, Rafael Eduardo de Oliveira. Itapoá, 20 de
abril de 2018.
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