
 

 

 

ATA DA 1º COMISSÃO REPRESENTATIVA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO DIA 13 DE JANEIRO  DE 2021 

No décimo terceiro dia do mês janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10hs, 

no gabinete da Presidência da Câmara Municipal de São Leopoldo, reuniram-

se os Senhores Vereadores, sob a Presidência da Vereadora Ana Inés 

Affonso, estiveram presentes pela Bancada do PDT, Rafael Souza; pela 

Bancada dos Republicanos, Rogel da Silva Correa; (Tarzan) pela Bancada 

do Cidadania, Gabriel Dias. A Senhora Presidenta declara aberta a presente 

reunião da comissão representativa. Após formal abertura da reunião, o qual 

explicou aos senhores vereadores e demais presentes o motivo pelo qual são 

realizadas as reuniões anuais, todo mês de janeiro da comissão representativa. 

Na presente comissão foi colocado o encaminhamento dos certificados digitais 

de todos os vereadores que estão sendo realizados, a definição de algumas 

bancadas que ainda não estão definidas por falta de espaço físico dessa casa, 

a contratação de jornalistas que está sendo encaminhada por resolução a se 

definir, continuará os protocolos gerais na casa devido a pandemia, mantendo 

o distanciamento social e o controle de visitantes dentro dos gabinetes, todas 

as nomeações de assessores estão sendo realizadas e será providenciado  

crachás para todos os funcionários  serem identificados dentro da casa. 

Adriano Pires, secretário geral, propõe que seja realizada uma reunião mensal 

com os senhores vereadores pra o bom andamento da casa. Dr. Jefferson 

Soares propõe que ocorra a segunda reunião da comissão representativa para 

que seja definida a composição das comissões permanentes para o ano de 

2021. Não havendo mais nada a tratar o Senhora Presidenta encerrou a 

presente reunião da comissão representativa. E eu Janete Moraes, Auxiliar 

Legislativo, desta Casa redigi e lavrei o Presente Ata que será 

Assinada.............................................................. Para constar, lavrou-se a 

presente Ata que após lida e aprovada será assinada pela Mesa 

Diretora............................................................................... 

 


