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                  Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (11.12.2018), às onze
horas e cinquenta e cinco minutos, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de
Sapucaia do Sul, reuniram-se os Vereadores do Município, para trabalhos relativos à 84ª Sessão
Plenária Ordinária, na 2ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, devidamente convocada para a
data e horário acima descritos.  Estiveram presentes os Vereadores que assinaram o Livro de
Presenças na ordem que segue: MARQUINHOS –  (PSB);  RAQUEL – PT;  IMILIA – (PTB);
CLEBER – (PP); GERVÁSIO – (PP); JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); CACO – (MDB); NELSON
– (SD);  VENTANIA –  (PRB); e  MANINHO –  (MDB). Após  constatar  o  quórum  necessário  à
realização da Sessão, o Vereador Nelson – Presidente da Casa, invocou a proteção de Deus, deu
por aberta a mesma e solicitou ao Vereador Maninho – Secretário, a leitura de um trecho bíblico.
Passou-se a votação dos seguintes projetos: PROC. nº 20.913/446/2018 – Origem dos Vereadores
Marco  Antonio  da  Rosa  (Marquinhos)  e  Cleber  Rachel  (Cleber  Alemão)  –  PROJETO  DE  LEI
LEGISLATIVO nº 078/2018 – “Dispõe sobre a proibição da participação em licitações e celebração de
contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas e seus
sócios condenados em processos criminais transitados em julgado”. NESTA DATA na primeira Sessão
Plenária do dia, o projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA na
segunda Sessão Plenária do dia, o projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e
votação. PROC. nº 20.993/526/2018 – Origem do Poder Executivo – Veto Total ao Projeto de Lei nº
20.955/2018. NESTA DATA na primeira Sessão Plenária do dia, o veto foi rejeitado por unanimidade
em 1ª discussão e votação. NESTA DATA na segunda Sessão Plenária do dia, o veto foi rejeitado
por unanimidade em 2ª discussão e votação. PROC. nº  20.992/525/2018 – Origem da CPI  –
Suspende  os  prazos  da  CPI  durante  o  recesso  parlamentar.  NESTA DATA na  primeira  Sessão
Plenária do dia, a suspensão foi aprovada por unanimidade em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA
na  segunda  Sessão  Plenária  do  dia,  a  suspensão  foi  aprovada  por  unanimidade  em  2ª
discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores
inscritos transferiram seus tempos para a próxima Sessão Plenária.  Nada mais havendo a ser
tratado, o Vereador Nelson – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a Sessão Planária, às doze horas e dez minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que
será pelo  mesmo assinada e  pelo Vereador  Maninho – Secretário.  Para constar,  esta Ata foi
devidamente  lavrada pelo  Serviço  de Elaboração e Revisão de Anais  e  Atas  da Diretoria  de
Processos Legislativo. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 11 de dezembro de 2018. 
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