
 
 
 

ATA DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 08 DE JUNHO DE 2021  

  
No dia oito de junho 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, Fabiano Haubert. 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. Cumprimentou o Vereador Fabiano Haubert e pediu 
para fazer o juramento. Vereador Fabiano Haubert fez o juramento. Logo em 
seguida concedeu a palavra aos representantes da comunidade para se 
manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Não houve inscritos para o uso da Tribuna 
Popular. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO 
DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR GABRIEL 
DIAS: Saudou a todos. Falou da importância do esporte na cidade e desejou 
sucesso ao novo secretário de esporte, Douglas Dalua. Protocolou um projeto de 
ressarcimento de gastos para as pessoas que maltratam os animais. VEREADORA 
ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou da importância da criação das 
subprefeituras na Zona Norte e Zona Leste e sobre a vacinação na cidade, São 
Leopoldo é a primeira cidade a vacinar todos os trabalhadores e trabalhadoras da 
educação. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Parabenizou a Gestão da 
cidade que vacinou todos os trabalhadores e professores e o aumento da geração 
de emprego na cidade. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Falou sobre a 
sua ida ao ato dezenove anos da morte do Padre Orestes, na Tancredo Neves. 
Parabenizou o comprometimento do prefeito Vanazzi com a população mais 
vulnerável. VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Falou da vacinação na 
cidade e do esforço que o Governo Municipal está fazendo para imunizar a 
população. Pediu para as pessoas que continuem se cuidando e parabenizou o 
retorno do colega Vereador Fabiano Haubert. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a 
todos. Parabenizou a todos que assumiram suas pastas na Gestão e pediu para que 
todos trabalhem em conjunto para uma fazer uma cidade melhor. Falou do avanço 
da vacinação na cidade. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou da 
visita do Vereador Cris Moraes, da cidade de Canoas, em seu gabinete que o 
convidou para a Frente Parlamentar da região metropolitana, tratando de assuntos 
voltados a causa animal. 
 



  
 
 
 
 
 
VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Agradeceu aos dois mil e setenta 
e nove votos que teve na última eleição, que o deixou em oitavo vereador mais 
votado e ficou como suplente no PDT na cidade. Falou da emenda parlamentar de 
cento e cinqüenta mil reais, que o Deputado Federal Afonso Motta mandou ao 
Hospital Centenário. Deixou seu gabinete a disposição. Encerrada as inscrições do 
Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do 
MDB, Vereador Falcão: Desejou boas vindas ao colega Vereador Fabiano Haubert. 
Parabenizou aos colegas que assumiram as secretarias na Gestão. Deixou seu 
gabinete a disposição e falou da vacinação dos garis. Bancada do PT, Vereador 
Tiago Silveira: Saudou a todos. Falou sobre a preocupação do Governo Municipal 
em vacinar a população e que os estabelecimentos estão seguindo todos os 
protocolos para continuarem abertos, gerando emprego e renda. 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 os 
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=oJ38clNJeeQ 
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