
 
 
 
 
 
 

ATA DA 100ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 08 DE MARÇO DE 2022 

  
 
No dia oito  de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 19 horas, reuniram-se no 
Plenário da Câmara Municipal de São Leopoldo, reuniram-se os Senhores 
Vereadores e Senhoras Vereadoras, sob a  Presidência do Vereador Rogel da Silva 
Correa (Tarzan). Pela Bancada do PDT, Iara Cardoso, Rafael Souza, Adão Rambor. 
Pela Bancada do MDB, Agnes Diesel. Pela Bancada do PT, Ana Afonso, Nadir Jesus, 
Tiago Silveira. Pela Bancada do DEM, Hitler Pederssetti.  Pela Bancada do 
PSD, Brasil Oliveira.Pela Bancada do PTB, Marcelo Pereira Antonio (Dentinho). Pela 
Bancada do Cidadania, Gabriel Dias. Pela Bancada do PSB, Alessandro Camilo da 
Silva (Lemos). O Senhor Presidente declara aberta a presente Sessão 
Ordinária. Saudou a todos. Convidou a Vereadora suplente do MDB, Luciano 
Peixoto para fazer o juramento. Luciano substituiu o vereador Jeferson Falcão. 
Vereador professor Luciano Peixoto fez o juramento. Logo em seguida concedeu a 
palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem na TRIBUNA 
POPULAR: Marcia Fernandes- Representando o MNU-Movimento Negro 
Unificado. Saudou á todos. Dia Internacional da Mulher é um dia de lutar, gritar e 
dizer que nos temos direitos de ta aqui e não só aqui, temos direito de está em 
todos os espaços,  seja na gestão, política por que lugar de mulher é onde ela 
quiser. Por sermos mulheres não devemos deixar homens ou outras pessoas 
tomarem os nossos lugares, hoje é um dia de resistência, luta pelos nossos direitos. 
Sara Gonçalves (Sarita)-representando a Rede nacional das Trans. Saudou a todos. 
Nós viemos aqui para trazer uma fala e uma reivindicação  de direitos nossos, mas 
hoje no dia oito de março que foi originado como Dia da Internacional da Mulher 
nos Trans viemos aqui para reivindicar os nosso direitos, porque somos mulheres 
que trabalham para mudar a historia do nosso pais. Porque também somos cidadãs 
brasileiras, essa mensagem vem para dizer nos também temos direitos e somos 
mulheres, porque a constituição nos possibilitou em ser mulher. Eliene Amorim-
Presidenta do COMDIM. Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Saudou a 
todos em especial a todas as mulheres presente nessa casa. E por isso que nesse 
dia tão especial nos queremos exaltar a Izaura Maia, que nos inspira a cada dia uma 
mulher guerreira, batalhadora, negra que nos mostra o que é ser resistência. A 
nossa associação Izaura Maia que hoje cuida de cento e vinte crianças pobres que 
necessitam de um cuidado, nos abrimos oportunidade para essas crianças que 
foram deixadas. Nessa data tão especial Vereadoras, vocês nos representam vocês 



nos representam, e porque nessa cidade nos temos uma gestão que apóia as 
mulheres da nossa cidade. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do MDB, 
Vereadora Agnes Diesel: Saudou a todos e parabenizou a todas que fizeram o uso 
da tribuna popular esta noite. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a 
todos. Cumprimentou e parabenizou todas as mulheres que se fizeram presente 
nessa casa, que elas sejam resistência em tudo o que for fazer porque lugar de 
mulher é onde ela quiser. Bancada do PDT, Vereador Rafael Souza: Saudou a 
todos. Parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Bancada 
do PT, Vereadora Ana Afonso: Saudou a todos. Parabenizou todas as mulheres 
presentes e que fizeram uso da tribuna popular no dia de hoje, de grande 
importância nesse dia tão especial. Bancada do PSB, Vereadora Ângela Machado: 
Saudou a todos. Nesse dia de tão importância para nos mulheres, dizer que tem 
uma admiração imensa por todas as mulheres presentes nessa casa que são 
mulheres de luta com esses movimentos fortes que enriquecem nossa cidade e 
mostrando o valor de que nos mulheres temos. Bancada do Cidadania, Vereador 
Gabriel Dias: Saudou a todos. Parabenizar todas as mulheres presentes nessa casa 
fazer uma homenagem a todas as mulheres de força, luta que todas são resistência 
e lugar de mulher é onde ela quiser. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA 
POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE: VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Nós achamos 
que já ta na hora da nossa sociedade tomar tento, porque ver mulheres usando 
burca, sendo menosprezadas por atitudes machistas que vem de uma história que 
precisa ser mudada; Porque é sim na política, educação que nos vamos conseguir 
moldar essa civilização pra mudar essa história, esse patriarquismo que vem de 
tempos e precisa ser mudada. E nos vamos vencer essa parada, e ano que vem 
termos menos morte, menos agressões contra nos mulheres, então nesse dia tão 
especial queremos deixar nossa homenagem. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou 
a todos. Parabenizou todas as mulheres que são resistências e que fazem um 
trabalho lindo na nossa cidade, movimentos tão importantes que são resistência no 
meio da nossa sociedade e de grande importância para o nosso município. 
VEREADORA AGNES DIESEL: Saudou a todos. Passando aqui para dar os meus 
parabéns a todas as mulheres, em especial para as minhas filhas de sangue e 
adotadas que são de uma importância enorme na minha vida. VEREADORA NADIR 
JESUS: Saudou a todos. Parabenizar á todas as mulheres que se faz presente nessa 
sessão. Dizer que o lugar de mulher é onde ela quiser, a nossa história é pra dizer 
que podemos fazer muito para todas as mulheres, a nossa luta não acabou e nem 
vai acabar tão cedo, juntas venceremos e iremos tomar de volta os lugares que nos 
tomarão.  VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Fazer um pedido aqui hoje 
para a base do Governo Vanazzy que são as lixeiras ali na COHAB Feitoria e a coleta 
seja feita para a população. Outra demanda é a questão da entrada nas escolas 
municipais, tem muitos pais que não estão conseguindo deixar suas crianças na 
escola por causa da desorganização, às vezes espera demais para conseguir entrar 
e sair da escola. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA:Saudou a todos. Homenagear a todas 
as mulheres nesse dia tão especial e dizer que o lugar de vocês mulheres onde 
vocês quiserem. Falou sobre o mês de fevereiro que não teve nenhum homicídio 



no nosso município. Isso mostra que o trabalho da Brigada militar e segurança 
publica esta fazendo efeito. VEREADOR RAFAEL SOUZA: Saudou a todos. 
Parabenizar a todas as mulheres que nos acompanham todos os dias, dizer que 
vocês são especiais demais. Hoje na caminhada ali pela independência passamos ali 
pelo camelódromo de São Leopoldo, e deixamos aqui registrado que já foi pedido 
no outro mandado é a reforma do camelódromo. Passamos ali também pelas 
floristas que é um cartão postal na nossa cidade, dizer que já foi pintada ali a 
cobertura delas e vai ser colocado um toldo também para aquelas mulheres que 
trabalham ali. VEREADORA ANGELA MACHADO: Saudou a todos. Parabenizou a 
todas as mulheres pelo seu dia tão especial, dizer que todas as mulheres tem 
histórias e belas histórias com luta, garra, determinação que se impõem onde 
lugares que deveriam esta. Convidou a todos para Sessão Solene em homenagem 
as mulheres que acontecerá amanhã. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a 
todos. Parabenizou a todas as mulheres presentes pelo seu dia, dizer que são todas 
guerreiras e tem que se impor e se colocarem onde elas quiserem. Falou do 
retorno do horário dos ônibus nos horários de pico, que estava fazendo falta para 
os moradores que disseram que estavam lotados. Falou também sobre uma ação 
social, para a menina Julia que tem uma síndrome rara e se alimenta por sonda e a 
família não pode deixar ela sozinha. VEREADORA ANA AFONSO: Saudou a todos. 
Parabenizou a todas as mulheres, em especial as que fizeram uso da tribuna 
popular hoje. Falou sobre a luta das mulheres que lutam pela igualdade, que não 
tem fronteira e não só as mulheres são todos e todas que devem lutar pela luta 
todos os dias na sociedade. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, 
passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 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=RbdVpHce2m4 

Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 
Presidente.  
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