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                           Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito
(13/12/2018), às doze horas e trinta minutos, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de
Vereadores de Sapucaia do Sul, reuniram-se os Vereadores do Município, para trabalhos
relativos à 86ª 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; Imilia – PTB; Gervásio – PP; Jorge – PSD; Cleber – PP; Adão – PT; Caco –
MDB; Ventania – PRB; Raquel – PT; Nelson – SD 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  ao   ESPAÇO  DO  GRANDE
EXPEDIENTE:  Passou-se a votação dos seguintes Projetos: PROC. nº 20.980/513/2018
– Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 35/2018 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO
nº 033/2018 - “Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Sapucaia do Sul para o
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências - LOA”. NESTA DATA, o Projeto foi
aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação.   PROC. nº 20.997/530/2018
– Origem do Poder Executivo Municipal -  Mensagem nº 34/2018 – PROJETO DE LEI
EXECUTIVO nº 038/2018 –  “Altera a redação dos artigos 15, 85 e 89; cria o artigo 99-A e
revoga o art. 88, todos da Lei Municipal nº 662, de 13 de fevereiro de 1978, que institui o
Código de Edificações e Disciplina sua aplicação”. NESTA DATA,  em votação o Projeto
foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. O Presidente da Casa
solicitou que o horário de expediente no dia dois de janeiro seja das doze e quinze até
dezoito  e  quinze,  o  pedido  foi  aprovado  por  unanimidade,  será  elaborada  Ordem de
Serviço  referente  ao  assunto,  bem  como,  comunicou  que  a  votação  da  nova  Mesa
Diretiva  será  regimentalmente  às  onze  horas,  do  dia  quatorze.  O  ESPAÇO  DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS foi transferido para a próxima Sessão. Nada mais havendo
a ser tratado, o Vereador Nelson – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a presente Sessão, às doze horas e quarenta 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 Divisão de Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia
do Sul, 13 de dezembro de 2018.
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