
 
 
 
 
 

ATA DA 88ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021  
  
 
No dia vinte de dezembro 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, Vitor Hugo.  Pela Bancada 
do PSD, Brasil Oliveira. Pela Bancada dos Republicanos, Rogel da Silva Correa 
(Tarzan). Pela Bancada do PTB . Pela Bancada do Cidadania, Gabriel Dias. Pela 
Bancada do PSB, Alessandro Camilo da Silva (Lemos). A Senhora Presidenta 
declara aberta a presente Sessão Ordinária. Saudou a todos. Logo em seguida 
concedeu a palavra aos representantes da comunidade, para se manifestarem 
na TRIBUNA POPULAR: Não houve inscritos na Tribuna Popular. ENCERRADAS AS 
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES 
VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou 
a todos. Parabenizou a colega vereadora Ana Affonso pela boa condução da casa 
mesmo no momento de Pandemia e ao novo presidente da casa, vereador Tarzan. 
VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou de como levou a condução da 
casa em meio a pandemia, tendo que adaptar-se no modo remoto nas sessões e 
agora o retorno presencial pelo avanço da vacinação contra a COVID-19. Falou da 
criação da TV Câmara e espera que os colegas vereadores continuem com o espaço 
dentro da casa do povo. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Desejou 
sucesso ao novo presidente da Câmara, vereador Tarzan. Falou sobre seu mandato, 
demandas e as fiscalizações realizadas durante o ano. VEREADOR ADÃO RAMBOR: 
Saudou a todos. Parabenizou todos que votaram favorável a chapa do novo 
presidente da Câmara e parabenizou o governo Vanazzi e a base do governo por 
votar em projeto para mais obras na cidade. VEREADOR VITOR HUGO: Agradeceu 
pela oportunidade em assumir pela primeira vez a cadeira e agradeceu aos 
eleitores que acreditaram no trabalho. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a 
todos. Agradeceu a todos pela oportunidade durante o ano e pelo espaço nesse 
primeiro mandato. Parabenizou o colega vereador pela eleição para a condução da 
casa no próximo ano. VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou sobre a eleição 
da mesa diretora, não compactuando com a candidatura com a base do governo. 
Deixou seu primeiro pedido para o novo presidente da casa, dar transparência a 
todos os atos da Câmara. VEREADORA IARA CARDOSO: Cumprimentou todos os 
presentes. Falou das dificuldades encontradas neste ano em meio a pandemia e 



que mesmo com a pandemia a cidade, a economia não parou. Reforçou o pedido 
para as pessoas se vacinarem. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. 
Parabenizou a colega vereadora Ana Affonso pela responsabilidade e condução da 
casa com presidenta da casa. Entregou o relatório da Ouvidoria para a presidência 
e que o relatório ficará a disposição de todos e agradeceu a sua equipe pelo 
excelente trabalho realizado neste ano. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. 
Agradeceu a colega vereadora Ana Affonso pela boa condução como presidenta da 
casa e desejou sucesso para o novo presidente da casa, vereador Tarzan. Falou das 
dificuldades e adaptações enfrentadas durante a pandemia e que dois mil e vinte e 
dois seja de muito trabalho e entrega a comunidade leopoldense. VEREADOR 
LEMOS: Saudou a todos. Falou das dificuldades enfrentadas durante a vida e sua 
história na política até chegar ao vereador mais votado da cidade. Agradeceu ao 
prefeito e a comunidade pela oportunidade. Encerrada as inscrições do Grande 
Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do Cidadania, 
vereador Gabriel Dias: Cumprimentou o colega vereador Vitor e desejou a todos 
bom natal e final de ano. Bancada do Republicanos, vereador Tarzan: Agradeceu a 
todos pelas falas e ao governo. Bancada do MDB, vereador Falcão: Convidou a 
todos para a sessão de quinta para votação de importantes projetos para a cidade. 
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=CKyh9o4J8qs 
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