
 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Presidente: Gilberto Santos de Souza 

1º Secretário: Fabio Alves da Silveira 
 

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, por meio de videoconferência, às 
dezenove horas, reuniram-se extraordinariamente os Vereadores: Beto Gueiê, Belinha, Charlon 
Müller, Ed Moraes, Emerson Magni, Lucas Azevedo, Martim Tressoldi, Roger Caputi e Valério dos 
Anjos. Contando com a presença de todos os Vereadores o Senhor Presidente invoca a Proteção 
Divina e declara aberta a presente Sessão Extraordinária. De imediato, foi dado início a eleição para 
preenchimento da vaga de 1º Secretário da Mesa Diretora Biênio 2019/2020, tendo sido eleito para o 
referido cargo o Vereador Valério dos Anjos. Em ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou ao 1º 
Secretário que fizesse a leitura da ata da última sessão, a qual foi votada e aprovada. Após passou-se 
para leitura do EXPEDIENTE: CONVOCAÇÃO Nº 002/2020: O PRESIDENTE DA CÂMARA DE OSÓRIO, 
VEREADOR GILBERTO SANTOS DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, atendendo a solicitação 
do Prefeito Municipal em exercício, Senhor Eduardo Rodrigues Renda, pelos motivos expostos na 
solicitação de convocação encaminhada pelo Poder Executivo, e em conformidade com o art. 13 §§ 1º 
e 2º da Lei Orgânica Municipal e artigos 85 e 87 § 2º, todos do Regimento Interno desta Casa, 
CONVOCA os Senhores Vereadores para uma SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada às 19 horas, 
do dia 16 de julho de 2020, quinta-feira, por videoconferência, com a seguinte ORDEM DO DIA:   
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO: 1 – Apreciação do PROJETO DE LEI Nº 048/2020, que suspende o 
recolhimento de contribuições patronais devidas pelo Município ao Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores – RPPS, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 
2020. Encerrada a leitura do expediente, passou-se para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 
048/2020, aprovado por unanimidade de acordo com a emenda e subemenda. Encerrada a ordem do 
dia, e como nada mais havia a tratar o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, do que para 
constar, foi digitada a presente ata, que segue assinada pelo 1º Secretário,...................................., e 
demais membros da Mesa Diretora. 
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