
Ata da Reunião da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Economia e 

Planejamento, da Câmara Municipal de São Leopoldo, realizada em 03/12/2021, às 10:00hs. 

Aos três dias do mês de dezembro de 2021, às 10:00hs, através da plataforma zoom, reuniram-

se os Vereadores membros da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Economia e 

Planejamento da Câmara Municipal de São Leopoldo, para a distribuição das Relatorias às 

emendas ao Expediente 1500, Projeto de Lei 113/2021, que ‘Estima a Receita e fixa a 

Despesa Orçamentária do Município de São Leopoldo, para o exercício de 2022, e dá outras 

providências.” Sob a Presidência do Vereador Rafael Souza, com a participação da Vereadora 

Nadir de Jesus e do Vereador Rogel Corrêa (Tarzan), além da presença do Assessor do 

Vereador Rafael, Wilian e da servidora Fabiane, Oficial Legislativo. O Senhor Presidente abriu 

a presente Reunião destacando que as Relatorias foram distribuídas, por autores entre os três 

Vereadores desta Comissão Permanente. Destaca que foram apresentadas 84 (oitenta e 

quatro) emendas, sendo que os Vereadores Lemos e Tarzan, não apresentaram emendas. O 

Senhor Presidente, também salienta que foram realizadas reuniões prévias entre o Poder 

Executivo, e os autores das emendas, no qual foi mediador do acordo em que todas teriam um 

valor simbólico, bem como seriam votadas em bloco. Logo a distribuição das Relatorias ficou 

distribuída da seguinte forma: Vereador Tarzan Corrêa será o Relator das emendas 

apresentadas pelos Vereadores Fabiano Haubert, Marcelo Pereira (Dentinho) e Tiago Silveira; 

o Vereador Rafael Souza, irá relatar as emendas apresentadas pelos Vereadores Jeferson 

Falcão, Gabriel Dias, Hitler Pederssetti e Nadir de Jesus; já a Vereadora Nadir de Jesus, irá 

relatar as emendas da Vereadora Iara Cardoso, Rafael Souza e Ana Affonso. O Senhor 

Presidente, salienta que algumas emendas apresentadas pela Vereadora Iara Cardoso estão 

em desacordo com o que foi acordado nas reuniões com o Poder Executivo, cujo interlocutor, 

Servidor Ismael, está em contato com a Vereadora para que haja o devido ajuste ou sejam 

retiradas essas emendas, por isso sugere a Vereadora Nadir que ficou responsável pelo 

parecer nessas emendas, que aguarde essas adequações. O Senhor Presidente comenta que 

sua Assessoria irá entregar através de Ofício, para os Relatores a listagem com as emendas que 

cada um ficou responsável pelo parecer, sendo que os mesmos devem ser finalizados até o dia 

09/12/2021, quinta-feira, em que ocorrerá a primeira votação do Expediente 1500, sobre a Lei 

Orçamentária Anual para o ano de 2022. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

encerrou a presente reunião agradecendo a participação de todos, e para constar, eu, Fabiane 

R. de Oliveira, Oficial Legislativo redigi o presente documento, que após lido e aprovado será 

assinado pelos participantes....................................................................................................... 


