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Aos  quatorze  dias  do  mês  de  dezembro  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(14.12.2018), às onze horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de
Sapucaia, do Sul,  reuniram-se os Vereadores do Município,  para trabalhos relativos à
Sessão Especial, na 2ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura. Devidamente convocada
para  a  data  e  horário  acima  descritos,  para  Renovação  da  Mesa  Diretiva  Biênio
2019/2020,  na  forma  do  artigo  31  parágrafo  único  da  Lei  Orgânica  e  artigo  19  do
Regimento Interno. Estiveram presentes os Senhores Vereadores que assinaram o Livro
de Presenças na ordem que segue:  Marquinhos (PSB); Imilia (PTB); Gervásio (PP);
Cleber (PP);  Jorge (PSD);  Adão (PT);  Caco (MDB);  Ventania (PRB);  Nelson (SD);
Raquel (PT) e Maninho (MDB). O Vereador Nelson – Presidente da Casa, após constatar
o  quorum  necessário à realização da Sessão, invocou a proteção de Deus e deu por
aberta a mesma e solicitou ao Vereador Maninho – Secretário, a leitura de um trecho
bíblico. Às onze horas e cinco minutos o Vereador Nelson – Presidente, suspendeu a
Sessão por 10 (dez) minutos, para apresentação das chapas. Foi entregue chapa pela
Vereadora Raquel,  ou seja,  chapa única.  Reaberta a Sessão às onze horas e quinze
minutos, foi  feita a leitura da chapa, assim composta: Miriam Raquel Moraes da Silva
(Raquel do Posto) (PT) – Presidente; Carlos Eduardo Douglas Santana (Maninho) (MDB)
–  Vice-Presidente;  Gervásio  Santana  de  Freitas  –  (PP)  –  Secretário;  Lorecy  Flores
(Ventania) (PRB) – 1º Tesoureiro e Nelson Brambila (SD) – 2º Tesoureiro. Passou-se a
votação: Encerrada a votação no painel eletrônico, foi aprovada a chapa única com 08
(oito) votos favoráveis (Adão, Caco, Ventania, Gervásio, Marquinhos, Maninho, Nelson e
Raquel)  e  03 (três)  votos  contrários (Cleber,  Jorge e Imília).  Após a promulgação do
resultado, foi declarada empossada a nova Mesa Diretiva Biênio 2019/2020, passando a
vigorar em 01 de janeiro de 2019, todos assinaram o Livro de Posse. 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  onze horas  e  trinta  minutos.  Determinou a
lavratura desta Ata, que será pelo mesmo e Vereador Maninho - Secretário, assinada.
Para constar esta Ata, foi devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração e Revisão de
Anais e Atas da Diretoria Legislativa. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 14 de dezembro
de 2018. 
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