
 
 

 
 

ATA DA 14ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO 

DIA 23 DE MARÇO DE 2021 
 

No dia vinte e três 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, Falcão. 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). A Senhora Presidenta declara aberta a 

presente Sessão Ordinária. Saudou a todos. Solidarizou-se com todos que tiveram 

perdas de entes queridos. Manifestou sua indignação social ao país com a 

pandemia. Em seguida a Presidenta declarou aberta a Sessão, concedeu a palavra 

aos representantes para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Eliene Amorim, 

Representante da Associação Artecultura pela Paz Isaura Maia. Saudou a todos os 

vereadores e vereadoras. Falou sobre as mulheres trabalhadoras da comunidade e 

suas dificuldades. Deixou o apelo para os vereadores para essas mulheres que 

lutam diariamente para manter suas casas. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: 

Bancada PDT, Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Saudou a Eliene  Amorim e 

reconheceu sua luta para com todas as mulheres da comunidade. Bancada do PT, 

Tiago Silveira passou a palavra para a Vereadora Nadir Jesus: Saudou a todos. 

Parabezinou pela amizade de anos com Eliene Amorim e reconhece a importância 

dela na comunidade. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS 

A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 

VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Parabenizou Eliene Amorim e sua causa. 

Falou sobre o aumento de números de casos da COVID. Deixou sua preocupação  

com a pouca quantidade de vacinas que vem do Governo do Estado. Falou sobre a 

ação solidaria que fará para arrecadar alimentos as famílias que necessitam, com o 

objetivo de amenizar a situação que se encontram as famílias.  

 

 



 

 

 

VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Saudou Eliene Amorim e 

parabenizou pelo seu trabalho. Parabenizou o vereador Lemos pela mesma 

indicação de idéia para a Prefeitura fazer uma campanha de levar um kilo de 

alimento não perecível,para ajudar os  mais vulneráveis.Protocolou o incentivo a 

isenção de algumas taxas anuais para o micro empreendedor durante e pós 

pandemia. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Agradeceu pelo trabalho 

que Eliene Amorim tem na comunidade. Falou sobre o projeto de mudança de 

valor do IPTU. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Parabenizou Eliene  

Amorim pela fala em defesa das mulheres e principalmente em defesa da vida. 

Parabenizou o vereador Lemos pelo Projeto em razão das famílias com 

necessidades. Falou do Projeto que autoriza a Secretária a ampliar a vacinação com 

as sobras de multidoses. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Falou que no 

dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e um protocolou um pedido de 

providência para incluir e priorizar os trabalhadores da Assistência  Social no plano 

municipal da imunização contra  a COVID. Falou sobre o compromisso com a vida. 

VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Parabenizou a grande luta de Eliene Amorim 

e sua competência. Falou do Projeto de suma importância para os Leopoldenses 

sobre o IPTU,que esta em trâmites para votação.Também falou sobre o Projeto de 

Transparência da vacina, para dar segurança a todas as pessoas que aguardam pela 

vacinação. VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Falou sobre os atos que 

vem acontecendo no Brasil e as Fake News e pediu para que todos tenham respeito 

a bandeira  do Brasil. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias:  

Parabenizou a Presidenta pela reunião do movimento Vacina Já, e concordou com 

a vereadora Iara Cardoso sobre o uso incorreto da bandeira em protestos. Bancada 

do MDB, Vereador Falcão: Mostrou preocupação pela baixa procura da segunda 

dose de vacina e pediu para ampliar a divulgação do calendário. Bancada do PT, 

Vereador Tiago Silveira: Agradeceu a todos que estão atentos as dificuldades da 

população. Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Falou sobre a preocupação 

em como esta sendo usada a bandeira do Brasil. Bancada do PSD, Vereador Brasil 

Oliveira: Falou sobre as duas Sub Prefeituras que foram criadas e esclareceu que 

para isso foram extintos cargos onde ouve uma diminuição de valores. Protocolou 

um pedido que as UBS possam fazer o teste do COVID.    

 



 

 

 

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=oWK2xwos4fc . 

 

 Vereadora Ana Affonso 

Presidente. 

 

Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 

Vice-Presidente. 

 

Vereadora Iara Cardoso 

Secretária. 
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