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Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (11.08.2020), 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 33ª 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); RAQUEL (PDT) 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: Ofício 496/2020 – Gabinete do Prefeito, Proc 
21.455/2020 – Vereadora Raquel, Indicação 084 – Nome da Casa, Indicação 085 – Vereadora 
Raquel, Indicações 086 e 087 – Vereador Gervásio, Indicação 088 – Cléber, Indicação 089 – 
Vereadora Imilia, Pedido de Informação – Exp. 300/2020 – Vereadora Imilia, Proc. 21.454/2020 – 
Moção de Apoio – Vereador Cléber.  Votação da Ata 10.489: Ata aprovada por unanimidade. 
Aprovação das Indicações, Pedido de Informação e Moção de Apoio: Indicação 084 – Nome da 
Casa, Indicação 085 – Vereadora Raquel, Indicações 086 e 087 – Vereador Gervásio, Indicação 
088 – Cléber, Indicação 089 – Vereadora Imilia, Pedido de Informação – Exp. 300/2020 – Vereadora 
Imilia, Proc. 21.454/2020 – Moção de Apoio – Vereador Cléber.  Aprovados por unanimidade. Foi 
debatido sobre a Indicação 084 – Nome da Casa, que solicita que o Executivo Municipal faça um 
programa emergencial de auxílio aos transportadores escolares. Todos os Vereadores são 
totalmente favoráveis a ele. A Vereadora Raquel disse que tentaram criar um fato político totalmente 
desnecessário sobre este assunto. Alguns Vereadores afirmaram que essa situação foi na verdade 
uma “fofoca política”. A Vereadora Raquel comentou sobre uma indicação aprovada na Sessão 
passada para a Rua Alfredinho. Comentou que ela foi em busca de uma emenda parlamentar no 
valor de 300 mil reais para o asfaltamento desta rua. Falou que há dois cadeirantes nesta rua. Disse 
que fez diversas indicações em outros anos para esta rua. Comentou que o asfalto da rua vai sair 
e não será por causa da Indicação da semana passada e sim pelas reivindicações deste o ano de 
2017. Disse para os demais colegas verificarem os assuntos antes de entrar com indicações. 
Questão de ordem: O Vereador Adão solicitou um requerimento para a MRV, para que seja 
consertado os buracos causados pela mesma. Aprovado e será enviado em Nome da Casa. O 
Vereador Adão afirmou que também buscou emenda para asfaltamento no Município, e disse que 
acha normal ter indicações solicitando o mesmo assunto. A Vereador a Raquel disse que não acha 
normal, pois acredita que isso é uma politicagem. Mais alguns debates sobre assunto, o Vereador 
Jorge afirmou que foi buscado junto ao Deputado Danrlei uma emenda de 1 milhão, porém 
provavelmente será perdido este valor pois o Município está com diversos problemas. O Vereador 
Cleber indagou se a Casa Legislativa tem algum protocolo para solicitações com mesmos assuntos. 
Ele deu exemplo de um Vereador solicitar um asfalto para a Rua “X” e depois de 6 meses outro 
Vereador solicitar para a mesma Rua. Questionou se ele solicitar uma mesma demanda, estaria 
cometendo um erro. O Vereador Gervásio e Vereadora Raquel disseram que não. Neste momento 
ocorreram debates mais acalorados entre os Vereadores Cleber e Raquel. Após mais alguns 
debates, os Vereadores deram seguimento a Sessão. Após foram lidos os Processos que aguardam 
Parecer da Procuradoria e de Comissões. 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 doze horas 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 
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pelo Serviço de Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Diretoria de Processos Legislativo. Sala 
Tiradentes, Sapucaia do Sul, 11 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

                                                               RAQUEL MORAES 
                                                               (Raquel do Posto)   
                                                              Vereadora Presidente 
 

         GERVÁSIO SANTANA 
            Vereador Secretário 


