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  Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um 
(08/01/2021), às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de 
Vereadores de Sapucaia do Sul, reuniram-se os Vereadores do Município para trabalhos 
relativos à 2ª Sessão Plenária Extraordinária do Recesso Parlamentar (período compreendido 
de 16/12/2020 à 15/01/2021), da 15ª Legislatura, devidamente convocada para a data e 
horário acima descritos. Estiveram presentes os Vereadores que assinaram o Livro de 
Presenças na ordem que segue: Cláudio Bozo (PP); Gabriel Rodrigues (PP); Veridiana 
Pacheco (PRTB); Átila Andrade (PT); Gabriela Ortiz (PDT); Evandro Salermo (Gã) (MDB); 
Noeli Machado (Machado da Vitória) (PSB); Raquel Moraes (Raquel do Posto (PDT) e 
Jorge Barbosa (PSD). O Vereador Caco participou da Sessão de forma online. Após 
constatar o quorum necessário à realização da Sessão o Vereador Jorge Barbosa _ 
Presidente, invocou a proteção de Deus e deu por aberta a mesma e solicitou a Vereadora 
Veridiana Pacheco – Secretária, a leitura de um trecho bíblico. Leitura dos Expedientes 
recebidos: Mensagem 01 – Executivo Municipal. Após a leitura a Sessão foi suspensa para 
que as Comissões emitissem seus Pareceres para este Projeto. Retornando a Sessão, foi 
colocado em 1ª discussão e votação o PROC. nº 21.611/2021 – Origem do Poder Executivo 
(Mensagem nº 01/2001) - “Altera a Lei nº 4.033/2020 e autoriza a renovação da concessão de 
subsídio mensal na tarifa do Transporte Público Coletivo de Sapucaia do Sul durante a 
declaração de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19”. Nesta 
data discutiram o Projeto os Vereadores Gabriel, Raquel, Átila, Gabriela, Veridiana, 
Evandro, Cláudio em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes (9 votos), em 1ª discussão e votação. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Vereador Jorge Barbosa – Presidente, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
presente Sessão, às dezesseis horas e cinquenta minutos.   Determinou a lavratura desta Ata, 
que será pelo mesmo e Vereadora Veridiana Pacheco – Secretária, assinada em duas vias de 
igual forma e teor. Para constar esta Ata foi devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração 
e Revisão de Anais e Atas da Diretoria de Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia 
do Sul, 08 de janeiro de 2021.  
 
  
                                                                                                           JORGE BARBOSA 
                                                                                                           Vereador Presidente 
                                                                                           
VERIDIANA FERNANDES PACHECO  
              Vereadora Secretária 
                                                 
                                                                                     


