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ATA Nº11/2021, SESSÃO ORDINÁRIA Nº 08/2021, 1º PERÍODO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA NA 

DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA, EM 27 DE ABRIL DE 2021. 

   

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil vinte e um, às dezessete horas e trinta minutos, 

reuniram-se os vereadores, na Sala do Plenário para a realização de reunião ordinária do Poder Legislativo 

de Alvorada. Estiveram presentes os vereadores:      CELMIR MARTELLO, CLADIR CARDOSO LEANDRO 

— LEANDRO TUR, CRISTIANO DE OLIVEIRA BARBOZA, CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ, DANIEL 

AIRES BORDIM, DELANOR BIFF DE LAGOS — PRETO, GIOVANA DOS SANTOS THIAGO, JOSÉ 

GERALDO DE FARIAS — ZÉZO, ELIAS FERNANDES, JULIO GAMALIEL INCHAUSTE PIRES — JULIO 

BALA, LIBERTO MENTZ — BETO GOLEIRO, MARCOS PAULO BARBOSA DA SILVA — MARQUINHOS, 

NADIR TEREZINHA ROSA MACHADO — PROFª NADIR, OLIANE SOARES DOS SANTOS, PAULO 

ALEXANDRE MENEZES DA SILVA — ALEXANDRE ESPETO, RODRIGO MENDES DA SILVA, RODRIGO 

SOARES FERREIRA — RODRIGO SCHIN. Após a verificação de quórum, o Presidente da Câmara, 

vereador Cristiano Schumacher, declarou aberta a sessão. A seguir, exerceu os trabalhos de secretaria o 

vereador DELANOR BIFF DE LAGOS, fazendo a leitura da correspondência recebida. Projetos para 

leitura: Indicativo de projeto de lei, de autoria do vereador Leandro Tur: “INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE E BEM-ESTAR ANIMAL”.  Substitutivo ao Projeto de Lei 026/2021, de autoria da vereadora 

Giovana Thiago: “INSTITUIU O BRIQUE MUNICIPAL DA LAGOA DO COCÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. Projeto de Lei 043/2021, de autoria do Ver. Cristiano Schumacher: “CRIA A PATRULHA 

MUNICIPAL MARIA DA PENHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Correspondências recebidas:    não 

houve. Correspondências internas:     Pedidos de providências de autoria dos vereadores Giovana 

Thiago. Encerrada a leitura de correspondências. O Presidente informa aos demais vereadores sobre o 

pedido de apreciação em regime de urgência para os projetos de Lei 043/2021, de autoria do Poder 

Legislativo. Legislativo e do Projeto de Lei 020/2021, de autoria do Poder Executivo: “REVOGA O INCISO 

VIII DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.120, DE 13-11-2000, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Havendo acordo o projeto foi encaminhado para a leitura e votação. Art. 1. Em discussão. Em votação. 

A/P/U. 16x0. Art. 2. Em discussão. Em votação. A/P/U. 16x0.  O Presidente declarou aprovado o projeto. 

Projeto de Lei 043/2021, de autoria do Ver. Cristiano Schumacher: “CRIA A PATRULHA MUNICIPAL 

MARIA DA PENHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. VOTAÇÃO EM BLOCO. Art. 1-7. Em discussão. Em 

votação. A/P/U. 16x0.  O Presidente declarou aprovado o projeto. A seguir, exerceu os trabalhos de 

secretaria o vereador Delanor Biff de Lagos - Preto, fazendo a leitura dos projetos listados em pauta.  

Ordem do dia: 1 – Projeto de Lei 019/2021, de autoria do Poder Executivo: “DÁ NOVA REDAÇÃO AO 

ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.832, DE 31 DE AGOSTO DE 2007, E , DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

Emenda: em discussão. Em votação. A/P/U. 16x0. Art. 1. Em discussão. Em votação. A/P/U. 16x0. Art. 2. 

Em discussão. Em votação. A/P/U. 16x0.  O Presidente declarou aprovado o projeto. Encerrada a 

apreciação dos projetos listados em pauta. O Presidente informa aos demais vereadores e público presenta 

sobre a publicação da Portaria 256/2021 que instalou a Procuradoria Municipal da Mulher e nomeou as 

vereadoras Nadir Machado e Giovana Thiago como Procuradora e Procuradora adjunta, respectivamente. 

Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 

reunião e a seguir foi realizada a sessão solene alusiva ao dia internacional da Mulher. Do que para constar 

foi redigida a esta ata que é assinada pelo Senhor Presidente e demais vereadores que assim o desejarem.  

  

                                          PRESIDENTE: ___________________________________________ 
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ATA DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO ANO DE 2021 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil vinte e um, reuniram-se os vereadores, na Sala do 

Plenário para a realização de solene do Poder Legislativo de Alvorada. Estiveram presentes os vereadores:      

CELMIR MARTELLO, CLADIR CARDOSO LEANDRO — LEANDRO TUR, CRISTIANO DE OLIVEIRA 

BARBOZA, CRISTIANO SCHUMACHER DA LUZ, DANIEL AIRES BORDIM, DELANOR BIFF DE LAGOS 

— PRETO, GIOVANA DOS SANTOS THIAGO, JOSÉ GERALDO DE FARIAS — ZÉZO, ELIAS 

FERNANDES, JULIO GAMALIEL INCHAUSTE PIRES — JULIO BALA, LIBERTO MENTZ — BETO 

GOLEIRO, MARCOS PAULO BARBOSA DA SILVA — MARQUINHOS, NADIR TEREZINHA ROSA 

MACHADO — PROFª NADIR, OLIANE SOARES DOS SANTOS, PAULO ALEXANDRE MENEZES DA 

SILVA — ALEXANDRE ESPETO, RODRIGO MENDES DA SILVA, RODRIGO SOARES FERREIRA — 

RODRIGO SCHIN. O Presidente da Câmara, vereador Cristiano Schumacher, declarou aberta a sessão. A 

seguir, exerceu os trabalhos de cerimonial a assessora Mariana Viegas. Foi lembrado que, em decorrência 

do atual cenário da pandemia do Corona Vírus a cerimônia que deveria ter sido realizada no mês de março 

precisou ser adiada. Contou apenas com a presença dos vereadores, alguns assessores e as 

homenageadas e desta forma foram respeitados os protocolos de distanciamento e higienização. A 

cerimônia foi transmitida ao vivo através da página do Facebook do Poder Legislativo. Fez uso da palavra o 

Presidente da Câmara, vereador Cristiano Schumacher da Luz, para dar início aos trabalhos de 

homenagem. Cumprimentou os presentes, os telespectadores e em especial as homenageadas.  Salientou 

sua satisfação em poderem realizar a homenagem a algumas mulheres que são tão importantes para a 

cidade. Lembrou do acontecimento histórico de terem sido eleitas quatro vereadoras para o parlamento de 

Alvorada que coincide com o triste aumento no índice de violência doméstica contra as mulheres durante a 

pandemia. Que a instalação da Procuradoria da Mulher atribuía a pauta a importância que a mesma 

possuía e criando um espaço de escuta e debate para as mulheres da sociedade alvoradense. Exaltou  a 

presença da ex-vereadora Niquinha (1992-1996) que foi a primeira mulher negra a ocupar um assento no 

legislativo municipal de Alvorada e que mesmo fora do parlamento ainda nos dias atuais era a maior 

liderança do bairro sítio dos Açudes. Declarou aberta a sessão e solicitou que a vice-presidenta, vereadora 

Giovana Thiago, conduzisse os trabalhos.  Retomado o cerimonial foram convidadas a compor a Mesa 

Diretora as vereadoras da Casa: vereadora Neuza do Salgado, que ocupava o cargo de Secretária de 

Educação e não pode participar do evento, vereadora Oliane, que tem sua trajetória voltada a proteção dos 

animais de rua da cidade. Vereadora Nadir Machado que tem sua trajetória marcada pelos quarenta anos 

de magistério e a dedicação aos trabalhos na área da assistência social. Vereadora Giovana Thiago 

também era professora, militante partidária e ativista social e da luta pelos direitos dos trabalhadores e das 

mulheres.  O Presidente da Câmara entregou a homenagem a todas as vereadoras. A seguir fez uso da 

palavra a vereadora Giovana Thiago. Falou de sua satisfação em ocupar a posição de Presidente da Mesa 

Diretora do Legislativo de alvorada em um dia tão importante que representa muitos anos de lutas, de 

enfrentamento de desafios, superações e representação. Reafirmou o compromisso de seu mandato com 

as mulheres, seu empoderamento e ações em defesa dos direitos das mulheres e que todos os vereadores 

ressaltando a implementação da Procuradoria da Mulher que teria como objetivo zelar não só pelo combate 

à violência, mas também a criação de oportunidades para as mulheres em situação de vulnerabilidade. A 

seguir fez uso da palavra a vereador Professora Nadir Machado. Cumprimentou os presentes e em 

especial as homenageadas. Vislumbrou a possibilidade de a maioria do parlamento ser composta por 

mulheres e que era preciso olhar com mais atenção para a política e ocupar os espaços. Após o 

pronunciamento das componentes da Mesa Diretora foi dado prosseguimento ao cerimonial com a entrega 
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dos troféus a uma homenageada por vereador. O vereador Alexandre Espeto homenageou Cintia Piva da 

Silva. Após a entrega do troféu fez uso da palavra o vereador Alexandre Espeto que lamentou o atraso na 

realização da cerimônia apesar de considerar que todos os dias são das mulheres. Agradeceu a 

homenageada pela dedicação para com a comunidade do bairro Stella Maris. Lembrou com carinho da 

época em que foi seu aluno. O vereador Celmir Martello homenageou Genair Cruz. Dissertou a respeito da 

sua admiração e do trabalho social realizado pela homenageada e sua família à população de rua de 

Alvorada. O vereador Cristiano Schumacher homenageou Letícia Coelho Piason. Letícia era a viúva do 

falecido vereador Professor Juliano Nascimento. A convite compôs a mesa diretora. Fez uso da palavra o 

vereador Cristiano Schumacher. Enfatizou a dificuldade que teve para escolher apenas uma dentre tantas 

mulheres de Alvorada. Falou da trajetória da homenageada como esposa do falecido colega, de sua 

trajetória como professora no magistério municipal e estadual. Ressaltou que na ocasião era diretora da 

escola Herbert de Souza, lembrou a dedicação dela junto à comunidade do bairro Jardim Algarve e de seu 

importante papel na coordenação da campanha eleitoral de 2020. O vereador Leandro Tur homenageou 

sua esposa Adriana da silva de Oliveira Leandro. Atua na área de assistência social e pelo bem-estar e 

proteção animal dentro do município. Fez uso da palavra o vereador que lembrou a desigualdade no 

mercado de trabalho, a violência doméstica. Agradeceu a luta das mulheres e lembrou que o respeito e o 

espaço na sociedade vinham crescendo. Falou sobre seus trinta anos de união, da parceria na vida e na 

luta pela comunidade alvoradense seja pela causa anima, pela pavimentação ou assistência social aos 

mais necessitados e das conquistas. O vereador Cristiano Oliveira homenageou Cléia Predebon, que não 

pode comparecer à cerimônia e receberia o troféu posteriormente. O vereador Daniel Bordin homenageou 

Lucimara Amador. Fez uso da palavra o vereador, que parabenizou as mulheres pela passagem de seu dia. 

Apresentou suas considerações sobre o capítulo 31 de Provérbios que versava sobre o valor da mulher 

virtuosa e do importante papel dela na manutenção da família. Sobre a sua homenageada ressaltou o 

quanto a mesma representa a mulher moderna, multitarefas que desempenha também o papel de 

empresária gerando emprego, renda, zelando pela manutenção do meio ambiente além de realizar ações 

sociais. O vereador Delanor Biff de Lagos – Preto homenageou Ilya Sandra de Xapanã professora de 

formação. Fez uso da palavra o vereador que falou a respeito dos trabalhos sociais realizados pela 

homenageada dentro do município nas áreas religiosa, cultural e educacional. Lembrou com saudade de 

sua mãe Preta Maria de Lourdes Santos da Silva. A vereadora Giovana Thiago homenageou Leonor da 

Silva Elíbio. Fez uso da palavra a vereadora que, emocionada, falou de sua relação próxima com a 

homenageada e sua família, tendo em seu esposo, falecido em decorrência do COVID-19, um segundo pai. 

Falou ainda da atuação social seja nas comunidades escolares ou na luta pela regularização dos bairros 

Umbu e Onze de Abril. O vereador Elias Fernandes homenageou Maria de Lourdes da Silva Souza. Irmã 

Lurdinha era diaconisa a mais de vinte anos, na paróquia do bairro Vista Alegre. Fez uso da palavra o 

vereador que lembrou da trajetória da homenageada dentro da igreja e do quanto sua atuação beneficiou a 

comunidade alvoradense. Exaltou a força, a dedicação, o cuidado com que as mulheres desempenham 

suas atividades, dentre elas a maternidade mesmo depois de um dia intenso de trabalho por exemplo, como 

torneira mecânica, profissão outrora exercida pela vereadora Oliane. Rogou que Deus abençoasse todas as 

mulheres e pudesse dobrar suas energias. Em memória do falecido vereador professor Juliano 

Nascimento que havia indicado como homenageada Denise Silva de Lima foi a homenagem foi entregue 

por sua esposa. A seguir Letícia fez uso da palavra que externou o quanto se sentiu honrada com o convite 

para participação da cerimônia. Declarou que manteria o compromisso com a educação no município de 

Alvorada que era o carro chefe do mandato de seu esposo. Contou sobre os motivos que levaram a escolha 

de tia Denise para ser a homenageada: a mesma era a primeira funcionária da escola além de ser a 

responsável pela merenda e que junto com a sua equipe preparava tudo com muito amor. E neste um ano 

de pandemia a equipe foi quem manteve o fornecimento das marmitas para a comunidade escolar da 
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Herbert de Souza. O vereador Julio Bala homenageou Patricia Bazotti Alba, deputada estadual. Na ocasião 

foi representada pela assessora Bruna. Fez uso da palavra o vereador Julio Bala que falou de sua 

admiração pela trajetória política da homenageada e da sua gratidão pelo apoio junto ao deputado Jones 

Martins para a colocação da pedra fundamental da UBS no bairro Jardim Aparecida. Informou ainda que a 

poucos dias atrás tinha destinado emenda parlamentar na ordem de duzentos e trinta e quatro mil reais (R$ 

234.000,00) com o objetivo de melhorar as condições de atendimento à população no Hospital de Alvorada. 

Justificou que a homenageada não pode estar presente na sessão solene pois naquele momento estaria 

acontecendo uma sessão com o tema de privatização da CEEE-RS. O vereador Beto Goleiro homenageou 

a ex-vereadora Niquinha - Cleonir Gomes da Silva. Fez uso da palavra o vereador. Lembrou que era muita 

noite muito especial e homenageou todas as mulheres em especial a sua companheira. Falou de sua 

admiração pela colega e da luta que a mesma sempre travou pelo direito à moradia e dos idosos. 

Agradeceu sua dedicação com a comunidade de Alvorada.O vereador Marquinhos homenageou Lorena 

Tereza Ferreira Lima “Mãe Lelê”. Parabenizou todas as mulheres em especial a vereadora Neusa Teixeira, 

de quem era suplente. Falou de sua admiração pela pessoa de Mãe Lelê e de sua bondade. Falou da 

representatividade feminina de Alvorada que lhe deixava muito honrado com sua visão além do tempo. 

Lembrou das dificuldades enfrentadas pela maior parte das mulheres brasileiras e de como realizam as 

tarefas com excelência.  Lembrou que naquela data era comemorado do Dia da Empregada Doméstica e 

que se sentia honrado por ser filho de uma. A vereadora Professora Nadir Machado homenageou a 

comerciante e colaboradora social Miriam Prediger Mainardi. Fez uso da palavra a vereadora que após 

cumprimentar os presentes lamentou o triste momento mundial e das tantas perdas de vida dentre elas as 

dos familiares dos que ali estavam presentes. Ainda falou sobre a importância da mulher na sociedade e 

que espera ter mais mulheres atuando na política dentro do município. A vereadora Oliane homenageou 

Zulma Soares dos Santos, sua mãe. Visivelmente emocionada a vereadora falou sobre sua admiração pela 

mãe e pela parceria que firmaram ao longo de sua vida. O vereador Rodrigo Mendes homenageou Luciane 

Cristina de Almada Pereira. Fez uso da palavra o vereador que após cumprimentar os presentes prestou 

homenagem também as demais obreiras de sua igreja e as mulheres de sua família, em especial a sua mãe 

e sua esposa. Também citou o Provérbios. Salientou o trabalho de ressocialização realizado pela 

homenageada. O vereador Rodrigo Schim homenageou a Pastora e suplente de vereador Lúcia 

Velasquez Soares, que não pode comparecer à cerimônia e receberia o troféu posteriormente. Encerrado o 

cerimonial a Presidente da Mesa, vereadora Giovana Thiago reiterou o quanto se sentiu honrada em 

representar as mulheres de Alvorada em uma data tão importante que contou com a criação da 

Procuradoria da Mulher e a realização da Sessão Solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher em um ano 

tão marcado não só por inúmeros momentos de tristeza que por vezes eram superados com muita 

coragem, força e alegria. Não havendo mais nada a tratar declarou encerrada a reunião.  
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