
 
 
 

ATA DA 32ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 25 DE MAIO DE 2021  

  
 
No dia vinte e cinco de maio 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, 
Jeferson 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. 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: Naiton Luis Gama, representante dos Engenheiros Pela 
Comunidade: Falou sobre a ONG Engenheiros Pela Comunidade Unisinos composto 
por estudantes, professores e profissionais formados das engenharias, 
arquiteturas, comunicação, jornalismo e direito, esse projeto visa promover a 
justiça socioambiental e emancipação popular por meio da engenharia, arquitetura 
e seus métodos. Pediu para que os senhores vereadores pensem em alguma 
maneira para consolidar o projeto Banco de Materiais de Construção para que 
fique como política publica em forma de lei para a cidade. FALA APÓS O USO DA 
TRIBUNA: Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Falou que 
conhece o trabalho extraordinário do Naiton na comunidade Justo e que a Câmara 
será parceiro para que o projeto seja reconhecido na cidade. Bancada do PSB, 
Vereador Lemos: Saudou a todos. Agradeceu ao Naiton pelo convite para fazer 
parte do projeto e o parabenizou pelo espírito de líder comunitário. Bancada do 
PT, Vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Parabenizou o Naiton pelo trabalho 
desenvolvido em frente a Engenheiros Pela Comunidade e deixou seu gabinete a 
disposição. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Perguntou 
ao Naiton como irá funcionar o Banco de Materiais e colocou seu gabinete a 
disposição. Naiton Luis Gama respondeu ao Vereador Brasil Oliveira que a 
arrecadação será pelos Engenheiros Pela Comunidade e a pessoa que necessitar 
terá que ter o cadastro no CadÚnico. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA 
POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Falou sobre as atividades da 
Semana da Saúde Mental, como os municípios estão se preparando para o Pós 
COVID e o enfrentamento da terceira onda.  
 



 
VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Falou sobre a importante fala do 
Naiton na Tribuna Popular e deixou seu gabinete a disposição. Comentou sobre o 
Dia da Adoção e o Dia da África. Falou sobre a visita que fez ao bairro Morro do 
Paula e parabenizou a vereadora Ana Affonso pelo debate de ontem. VEREADORA 
IARA CARDOSO: Saudou a todos. Falou sobre a terceira onde da COVID e os 
alarmantes casos na cidade e acha necessário repensar a questão do alargamento 
da liberação para determinadas atividades. Comunicou a todos o início das rodadas 
do PPA (Plano Plurianual) que será pela internet. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou 
e agradeceu a todos pelas felicitações. Falou sobre a emenda que o Deputado 
Federal Pompeo de Mattos destinou para a saúde de São Leopoldo, os 
investimentos que estão sendo feitos nas ruas da cidade e parabenizou o Governo 
Municipal por estar trabalhando no primeiro ano de mandato. Repudiou a falta de 
vacinas e pela irresponsabilidade do Governo Federal. VEREADOR BRASIL 
OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou da reunião tratando da tração animal no 
município junto com o secretário da cidade de Canoas. Comentou sobre as 
demandas que são enviadas ao Governo e que não recebem retorno e agradeceu 
as pessoas que continuam levando ração na hora da vacinação. VEREADOR 
GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Parabenizou o colega vereador Rafa Souza. Falou 
que recebeu um pedido de providências para o acidente que causou um 
alagamento na Avenida Imperatriz Leopoldina e devolveu a palavra à mesa. 
VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Mostrou preocupação sobre o 
retorno às aulas presenciais e queria que o Ministério Público do mesmo modo em 
que determina a volta às aulas, determine que o Governador adquira vacinas. 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Convidou a todos para a 
reunião da PPA e ressaltou que a maioria das pessoas está pedindo por ciclovias na 
cidade. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Falou sobre o risco de devolver os 
filhos as escolas em que muitas ainda não estão preparadas para a volta dos 
alunos. Ressaltou que temos que lutar contra a volta ás aulas por conta da terceira 
onda da 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=eAdKfZGZhoI 
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