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Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (06.08.2020), às onze horas e vinte 
minutos, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul, reuniram-se 
os Vereadores do Município, para trabalhos relativos à 32ª Sessão Plenária Ordinária, 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: CACO (MDB) e IMILIA (PRTB) Vereadores que participaram de 
forma presencial:  GERVÁSIO – (PP); CLEBER (PP); NELSON – (PL); JORGE – (PSD); 
VENTANIA (REPUBLICANOS); ADÃO – (PC do B); MARQUINHOS (MDB) e MANINHO – (MDB).  
Ausência da Vereadora Raquel. Esta ausência já tinha sido informada na Sessão anterior. Após 
constatar o quórum necessário à realização da Sessão, o Vereador Maninho – Presidente da Casa 
nesta Sessão, 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: Exp. 289/2020 – Imilia, Indicação 084 – Raquel, 
Indicações 080 e 081 – Cleber, Indicações 082 e 083 – Gervásio. Votação das Atas 10.484, 10487 
e 10.488: Atas aprovadas por unanimidade. Aprovação das Indicações e Exp: Exp. 289/2020 – Imilia 
(Não foi colocado em votação, pois já tinha sido lido e aprovado na Sessão passada), Indicação 
084 – Raquel (foi decidido aguardar a Vereadora Autora para deliberar sobre a votação desta 
indicação), Indicações 080 e 081 – Cleber, Indicações 082 e 083 – Gervásio. O Vereador Gervásio 
solicitou a retirada de tramitação da Indicação 082, pois disse que a solicitação já foi feita pela 
Executivo Municipal. As indicações restantes foram aprovadas por unanimidade. Questão de 
Ordem: O Vereador Marquinhos solicitou enviar um requerimento em Nome da Casa para a Direção 
do FAPS, solicitando a cópia dos últimos 5 (cinco) cálculos atuariais. Aprovado. O Vereador Nelson 
solicitou enviar também um requerimento em Nome da Casa, solicitando que que a Procuradoria 
do Município entre com ação na Justiça solicitando o adiamento da alteração das alíquotas de 
contribuição dos servidores. Aprovado. Após foram lidos os Processos que aguardam Parecer da 
Procuradoria e de Comissões. Questão de Ordem: O Vereador Jorge passou algumas informações 
sobre as passarelas nas estações da Trensurb. Nada mais havendo a ser tratado, o Vereador 
Maninho – Presidente da Casa nesta Sessão, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 
a Sessão Plenária Ordinária, às onze horas e trinta e cinco 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, 06 de agosto de 2020. 
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