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Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (18.06.2020), 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 28ª 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: JORGE – (PSD); ADÃO 
– (PC do B); NELSON – (PL); GERVÁSIO – (PP); CACO – (MDB); RAQUEL – (PDT), 
MARQUINHOS (MDB), VENTANIA (REPUBLICANOS); CLÉBER (PP), IMILIA (PRTB) 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. Leitura dos expedientes recebidos: Mensagem 014 – Executivo 
Municipal, Indicações 039 e 040 – Gervásio, Exp. 199 – Imilia. Após a leitura o Vereador Gervásio 
solicitou a retirada de tramitação da Indicação 040. Votação da Indicação: Indicação 039 – Gervásio. 
Aprovado por unanimidade. Aprovação da Ata 10.464. Ata aprovada por unanimidade sem 
retificações e nem alterações. Após foram lidos os Processos que aguardam parecer da 
Procuradoria e de Comissões. Em seguida passou-se a 2ª votação e discussão do seguinte projeto: 
PROC.: nº 21375/2020 - Origem: Ver. Marco Antônio da Rosa - "Modifica a redação do artigo 86 da 
lei nº 1 de 27 de Setembro de 2017 que alterou e consolidou a Lei Municipal nº 3.179 de 30 de 
Setembro de 2009". Nesta data discutiram o Projeto os Vereadores Nelson e Gervásio; em 
votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. Questão de 
Ordem: A Vereadora Imilia sugeriu uma reunião com o Diretor da Corsan em Sapucaia do Sul para 
prestar esclarecimentos para esta Casa Legislativa. Após alguns debates a Presidente disse que 
será convidado este Diretor para esta Casa Legislativa. Questão de Ordem: Os Vereadores 
Presidentes das Comissões de Legislação e Justiça e Finança e Orçamento convocaram uma 
reunião para dia 23 de junho as 10 horas na Sala de Comissões. Questão de Ordem: O Vereador 
Jorge passou algumas situações que deveriam ser resolvidas pelo Secretário de Educação. Após 
alguns debates foi decidido que será feito uma convocação para o Secretário prestar 
esclarecimentos para esta Casa Legislativa. Nada mais havendo a ser tratado, a Vereadora Raquel 
– Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão Plenária 
Ordinária, às onze horas e vinte 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 Legislativo. Sala 
Tiradentes, Sapucaia do Sul, 18 de junho de 2020. 
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