
 
 
 
 

ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO 

DIA 09 DE MARÇO DE 2021 
 

No dia nove de março do ano de dois mil e vinte e um, às 19 horas, reuniram-se 

pela plataforma Zoom Meeting, os Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, 

sob a Presidência da Vereadora Ana Affonso. Pela Bancada do PDT, Iara Cardoso, 

Rafael Souza, Adão Rambor. Pela Bancada do MDB, Denise Bottan. Pela Bancada 

do PT, Nadir Jesus, Tiago Silveira. Pela Bancada do DEM, Hitler Pederssetti. Pela 

Bancada do PSD, Brasil Oliveira. Pela Bancada dos Republicanos, Rogel da Silva 

Correa (Tarzan). Pela Bancada do PTB, Marcelo Pereira Antonio (Dentinho). Pela 

Bancada do Cidadania, Gabriel Dias da Silva. Pela Bancada do PSB, Alessandro 

Camilo da Silva (Lemos). Antes de iniciar a Sessão, a senhora Presidenta Ana 

Affonso saudou a todos os colegas vereadores e parabenizou as colegas vereadoras 

pela passagem ao Dia das Mulheres. Pediu para que a Vereadora Denise Bottan, 

Suplente do Vereador Falcão (MDB), prestasse o juramento. A Vereadora 

Denise Bottan prestou o juramento. Em seguida a Presidenta declarou aberta 

a Sessão, concedeu a palavra aos representantes para se manifestarem na 

TRIBUNA POPULAR: Antoninha Della Mea Lima, presidenta do COMDIM  

Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Saudou a todos, parabenizando as 

mulheres vereadoras, falou que o mês de março está sendo um mês de luta, luta 

pela vacina. Fez um apelo para que todos se unam pela vacina e pela volta do 

auxílio emergencial para as mulheres. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do 

PT, Vereador TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Deu boa noite em especial as 

vereadoras e parabenizou e agradeceu pela fala da Antoninha na Tribuna Popular. 

Bancada do PDT, Vereadora IARA CARDOSO: Saudou a todos. Falou que fica feliz  

em ver e sentir a força das mulheres que estão na linha de frente neste momento 

de Pandemia e que todas merecem respeito. Bancada do CIDADANIA, Vereador 

GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Parabenizou as mulheres e a Antoninha pela fala na 

Tribuna. Falou da importância da vacinação para todos. ENCERRADAS AS FALAS DA 

TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA 

O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR GABRIEL DIAS: Falou que o Governo 

Municipal poderia ter um  melhor diálogo com a Câmara Municipal e com as 

pessoas do Comércio e ressaltou o processo contra o Prefeito Vanazzi.  

 



 

 

VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou as mulheres vereadoras e falou 

da importância da vacinação em massa. Parabenizou o Prefeito Vanazzi pelas 

condutas que assumiu e vem assumindo em frente a Pandemia. VEREADORA 

NADIR JESUS: Saudou a todos, em especial as Vereadoras mulheres. Parabenizou o 

Prefeito Vanazzi pela forma em que conduz a Pandemia na cidade, falou sobre o 

Dia das Mulheres e pediu para que lutem pela vacina para todos.  VEREADORA 

IARA CARDOSO: Saudou a todos. Falou do sofrimento que está acontecendo no 

mundo com a Pandemia, citou a decisão do STF em rever o processo de Lava Jato 

que ocorreu em Curitiba e o descaso do Governo Federal com a falta de vacinas. 

VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Parabenizou a Antoninha pelas palavras 

no Uso da Tribuna e as falas das Vereadoras Nadir e Iara. Falou que não admite que 

falem sobre flexibilização e comércio no meio da Pandemia, precisam 

de coerência e discurso a favor da vida. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a 

todos, em especial as mulheres. Parabenizou as mulheres vereadoras por estarem 

na política e na Câmara. Falou que o momento não é sobre oposição e sim 

buscarem juntos a vacinação para todos. VEREADORA DENISE BOTTAN: Agradeceu 

a oportunidade. Parabenizou o excelente trabalho que o 

Vereador Falcão está fazendo pela cidade. Falou sobre o Dia das Mulheres, um dia 

que significa o começo de luta e valorização, elogiou as vereadoras por estarem 

na Câmara e representarem com o belo trabalho. Protocolou um projeto de lei que 

cria o Dia Municipal da Valorização da Mulher na Política e pediu o apoio de todos 

os colegas vereadores para aprovarem o projeto. VEREADOR LEMOS: Saudou a 

todos.Parabenizou as mulheres, 

prestou condolências as famílias, vitimas do COVID-19  e que logo venceremos essa 

Pandemia. Falou que o Prefeito Vanazzi tem comprometimento com a vida desde 

o início da Pandemia. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada PT, Vereador TIAGO SILVEIRA: 

Agradeceu em nome das colegas vereadoras, as mulheres que tem cumprido um 

papel fundamental no combate a Pandemia. Bancada PDT, Vereadora IARA 

CARDOSO:  Pediu para participarem da frente parlamentar de enfrentamento a 

COVID-19 e da Procuradoria da Mulher que é a rede de apoio de violência contra a 

mulher.  Depois de sua fala, cedeu um minuto de fala para o Vereador Rafa Souza, 

que parabenizou as mulheres e falou sobre suas lives que acontecerão na 

sua pagina pelo Facebook, referente ao  Dia das Mulheres.  

 



 

 

Bancada do CIDADANIA, Vereador GABRIEL DIAS: Falou que está disposto a lutar 

pela cidade, pela vacina e apóia o Movimento Vacina Já. Não havendo mais nada a 

tratar a Senhora Presidenta encerrou a presente Sessão Plenária. E eu Janete 

Moraes, redigi e lavrei a  Presente Ata que será Assinada por todos presentes. 

Informo que, o inteiro teor desta Sessão encontra-se gravado em áudio e vídeo 

no site da Câmara de Vereadores na página 

https://www.camarasaoleopoldo.rs.gov.br/ - TV CÂMARA e no Canal do Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=eLtmr8GZT74 . 

 

 

Vereadora Ana Affonso 

Presidente. 

 

Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 

Vice-Presidente. 

 

Vereadora Iara Cardoso 

Secretária. 
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