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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (12.03.2020), 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 7ª Sessão Plenária Ordinária, 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: Ventania – 
REPUBLICANOS; Caco (MDB); Adão (PT); Jorge (PSD); Dra. Imilia (PTB); Cleber (PP); 
Marquinhos (PSB); Nelson (SD); Maninho (MDB); Raquel (PT) e Gervásio (PP). Após 
constatar o quórum necessário à realização da Sessão, a Vereadora Raquel – Presidente da 
Casa, invocou a proteção de Deus, deu por aberta a mesma e solicitou ao Vereador Gervásio – 
Secretário, a leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:  
Sem expedientes para serem lidos na data de hoje.  A Vereadora Raquel – Presidente da Casa 
solicitou que os requerimentos verbais fossem transferidos para à próxima sessão para que a 
Secretaria de Gestão Pública, a Srª Cecilia de Andrade, pudesse se pronunciar sobre a situação 
da Empresa Lazari. Todos Vereadores concordaram. Foi informado que foi feito o convite para que 
viesse algum representante da Empresa Lazari, mas ninguém compareceu. Secretária Cecília de 
Andrade: Cumprimentou a todos. Explanou a situação dos funcionários da Empresa Lazari, a 
qual não estão recebendo seus salários em dia. Explicou como funciona a escolha da Empresa, 
que é via licitação. Disse que quando recebe alguma reclamação de não pagamento de 
funcionários, é imediatamente notificado a empresa. Comentou que o Executivo Municipal está 
com os pagamentos em dia com a Empresa, ou seja não está com nenhuma nota em atraso. 
Disse que está sendo feito o possível para que os funcionários não sejam mais prejudicados. 
Informou que está sendo tentado uma solução junto à justiça do trabalho. Foi respondido diversos 
questionamentos dos Vereadores. Agradeceu e encerrou. Foram lidos os Processos que 
aguardam parecer da Procuradoria e Comissões. Passou-se a votação dos Processos: PROC. nº 
21.343/024/2020 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 02/2020 – PROJETO DE LEI 
EXECUTIVO nº 02/2020 – “Altera a Lei Municipal nº 2347, de 15 de março de 2001, que dispõe 
sobre o Conselho Municipal de Meio Ambiente”. Em 10.03.2020, foi aprovado por unanimidade, 
em 1ª discussão e votação. Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e 
votação. PROC. nº 21.355/036/2020 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 03/2020 – 
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 03/2020 – “Autoriza abertura de créditos especiais no valor de 
R$ 439.839,21 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e um 
centavos), criando rubricas no Orçamento de 2020 nas Secretarias Municipais de Segurança e 
Trânsito e Geral de Governo”. Em 10.03.2020, foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e 
votação. Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. PROC. nº 
21.318/321/2019 – Origem do Vereador Adão do Calçado – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 
068/2019 – “Cria o Selo Empresa Inclusiva, no Município de Sapucaia do Sul /RS”. Em 
10.03.2020, discutiram o Projeto os Vereadores Adão e Gervásio, sendo o Projeto aprovado por 
unanimidade, em 1ª discussão e votação. Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 2ª 
discussão e votação. PROC. nº 21.325/006/2020 – Origem da Vereadora Dra. Imilia – 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 002/2020 – “Fica instituído no Município de Sapucaia do Sul, 
o dia 12 de maio de cada ano, como o Dia Municipal da Fibromialgia”. Em 10.03.2020, discutiram 
o Projeto os Vereadores Dra. Imilia e Adão, em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, 
em 1ª discussão e votação. Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e 
votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores inscritos 
transferiram seus tempos para a próxima Sessão.Nada mais havendo a ser tratado, a Vereadora 
Raquel – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão 
Plenária, às onze horas e quarenta e cinco minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será 
pela mesma assinada e pelo Vereador Gervásio – Secretário. Para constar, esta Ata foi 
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devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Diretoria de 
Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 12 de março de 2020. 
 
 
 
 

                                                               RAQUEL MORAES 
                                                               (Raquel do Posto)   
                                                              Vereadora Presidente 
 

         GERVÁSIO SANTANA 
            Vereador Secretário 


