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 Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte 
(17.03.2020), 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 8ª 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: Nelson (SD); Marquinhos (PSB); Cleber (PP); Dra. Imilia (PTB); Jorge 
(PSD); Adão (PT); Caco (MDB); Ventania (Republicanos); Gervásio (PP); Raquel (PT) e 
Maninho (MDB). 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: Não havendo expedientes recebidos, nem Ata para aprovação. 
Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXEPEDINTE: Não havendo indicações a serem votadas, 
passou-se aos Requerimentos Verbais, que foram dispensados pelos Vereadores. Em Questão 
de Ordem a Presidente da Casa, informou que hoje houve uma reunião com os Vereadores e 
tomaram algumas medidas de prevenção quanto ao coronavírus, situação que está agravando no 
mundo inteiro. Quais sejam: 01) A partir de amanhã (18/03/2020) a Casa Legislativa, só atenderá 
com expediente interno, sendo permitida apenas a entrada de Vereadores e Servidores da Casa. 
É orientação do próprio Ministério da Saúde. 02) As Sessões acontecerão apenas com 
Vereadores e Servidores da Casa. 03) Colocou em votação outra medida, que também é 
orientação do Ministério da Saúde, a suspensão dos Servidores que estão em maior grau de risco, 
idosos com mais de 60 anos; em votação foi aprovado por unanimidade. 04) Colocou ainda, que 
no dia 01 de abril se reunirão novamente para decidirem se permanecerão com as medidas ou 
terão que adotar outras, ou a qualquer momento se necessário. Os gabinetes dos Vereadores 
trabalharão normal, será suspenso apenas o atendimento ao público. Passou-se a leitura dos 
Processos que aguardam Pareceres da Procuradoria, Comissões e apresentação de contestação 
pelos autores. Não havendo mais Processos a serem votados, 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 quinze minutos. 
Determinou a lavratura desta Ata, que será pela mesma assinada e pelo Vereador Gervásio – 
Secretário. 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, 17 de 
março de 2020. 
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