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Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
(29.04.2020), às dez horas, na Sala Tiradentes , Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia 
do Sul , reuniram-se os Vereadores do Município , para trabalhos relativos à 2ª Reunião dos 
Vereadores , na 4ª 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: Nelson (PL); Cleber (PP); Dra. lmilia (PRTB); Adão (PC do B); Gervásio 
(PP) ; Raquel (PDT) Jorge (PSD) e Maninho (MDB). Os Vereadores Marquinhos, Ventan ia e 
Caco ficaram dispensados desta reunião pois pertencem ao grupo de risco . Foi deliberado sobre a 
Resolução 002/2020, que prorroga os termos da Resolução 001/2020 até o dia 15 de maio de 
2020. Sendo acrescentado as seguintes deliberações: O retorno das Sessões Plenárias 
Ord inárias, de forma presencial , nas terças e quintas-feiras com início às 11 horas, sendo 
facultado a participação dos Vereadores , do grupo de risco, de forma virtual/remota , em sistema 
que será disponibilizada pela Diretoria de Informática. Nestas Sessões não serão realizados 
requerimentos verbais . Por unanimidade foi aprovada essa Resolução. Nada mais havendo a ser 
tratado , a Vereadora Raquel - Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a presente Reunião , às dez horas e vinte minutos. Determinou a lavratura desta Ata , 
que será pela mesma assinada por todos os Vereadores Presentes. Para constar, esta Ata foi 
devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Diretoria de 
Processos Legislativos . Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 29 de abril de 2020. 
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