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Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (30.07.2020), às quatorze horas, na Sala 
Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul, reuniram-se os Vereadores do 
Município, para trabalhos relativos à 6ª Sessão Plenária Extraordinária, na 4ª Sessão Legislativa, 
da 14ª Legislatura, devidamente convocada para a data e horário acima descritos. Devido a situação 
da Pandemia do Corona Vírus (COVID-19) e o aumento de casos no Munício de Sapucaia do Sul, 
alguns Vereadores participaram da Sessão de forma online. Vereadores que participaram de 
forma online: MARQUINHOS (MDB); CLEBER (PP); CACO (MDB) e IMILIA (PRTB). Vereadores 
que participaram de forma presencial: ADÃO – (PC do B); GERVÁSIO – (PP); RAQUEL – 
(PDT); NELSON – (PL); JORGE – (PSD); VENTANIA (REPUBLICANOS) 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 GRANDE EXPEDIENTE. 
Projetos em 1ª discussão e votação: PROC.: nº 21369/2020 - Origem: Poder Executivo - Mensagem 
nº 013/2020 - "Altera a Lei nº 3.303, de 2 de maio de 2011, que dispõe sobre o Fundo Municipal de 
Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS, para adequação das alíquotas de contribuição à 
Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019". A Vereadora Raquel informou 
que o Executivo Municipal entrou em contato com esta casa dizendo que iria retirar este Projeto. 
Mas como não chegou nenhum ofício formalizando esta retirada, os Vereadores decidiram pedir 
vistas deste Projeto por uma Sessão. PROC.: nº 21426/2020 - Origem: Poder Executivo - 
Mensagem nº 023/2020 - "Autoriza a concessão de subsídio mensal na tarifa do Transporte Público 
Coletivo de Sapucaia do Sul durante a declaração de calamidade pública decorrente da Pandemia 
do COVID-19 nas condições que estabelece, dispõe sobre a instituição de Fundo especial e abre 
crédito especial no Orçamento Municipal de 2020". Neste momento a Sessão foi suspensa para 
que as Comissões emitissem seus Pareceres para este Projeto. Retomando a Sessão, a Vereadora 
Raquel informou que foi recebido o ofício do Executivo Municipal referente a retirada de tramitação 
da Mensagem 013 – Proc nº 21.369. O Vereador Gervásio – Secretário efetuou a leitura deste Ofício 
de número 492/2020.  Após a leitura o Projeto acima (Proc. Nº 21426/2020) foi colocado em votação.  
Encaminhou à votação os Vereadores Marquinhos, Imilia, Cléber, Gervásio, Maninho, Nelson e 
Adão; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Nada mais 
havendo a ser tratado, a Vereadora Raquel – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos 
e deu por encerrada a Sessão Plenária Extraordinária, às quatorze horas e trinta 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, 30 de julho 
de 2020. 
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