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             Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (24.11.2020), 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 62ª Sessão Plenária Ordinária, 
na 4ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, devidamente convocada para a data e horário acima 
descritos. Assinaram a Lista de Presença: CACO - (MDB); GERVÁSIO – (PP); CLEBER (PP); 
NELSON – (PL); JORGE – (PSD); ADÃO – (PC do B); MARQUINHOS (MDB); MANINHO – 
(MDB)  RAQUEL (PDT) e VENTANIA (REPUBLICANOS). A Vereadora IMILIA (PRTB)  
participou da sessão de forma online.  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: Indicações 194 e 195 
– Gervásio. Aprovação das indicações: Indicações 194 e 195 – Gervásio. Aprovadas por 
unanimidade. Após foram lidos os Processos que aguardam Parecer da Procuradoria e de 
Comissões. Foi solicitado a inclusão dos seguintes projetos em votação, Mensagens 27 e 34. 
Aprovado sua inclusão. Projeto em 1ª discussão e votação: PROC.: nº 21475/2020 - Origem: 
Poder Executivo - Mensagem nº 027/2020 - "Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2021.” Nesta data, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª 
discussão e votação. PROC.: nº 21564/2020 - Origem: Poder Executivo - Mensagem nº 
034/2020 - nº 21564/2020 - "Altera a Lei nº 4.042, de 30 de setembro de 2020, e a Lei nº 3.303, 
de 2 de maio de 2011, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão do 
Servidor - FAPS". Nesta data, 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 Ordinária, às onze horas e dez 
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, 24 de novembro de 2020.  
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