
 
 
 
 

ATA DA 41ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 29 DE JUNHO DE 2021  

  
No dia vinte e nove 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. Logo em seguida 
concedeu a palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem 
na TRIBUNA POPULAR: Jaqueline D’Avila, Presidente da Liga Leopoldense de 
Futsal Amador. Saudou a todos. Convidou os vereadores para ajudar na campanha 
de doação de itens básicos de higiene, como sabonete, creme dental, desodorante 
e absorvente para as mulheres e meninas em situação vulnerável. Gabryella da 
Silva, Presidente da Casa de Matriz-Africana Illê de Oxum e Xangô. Saudou a 
todos. Falou da dificuldade para a mulher negra trans, na luta por estudo e 
trabalho na cidade. Relatou a agressão verbal e física que sofreu na semana, depois 
de sair do curso, falando sobre a falta de segurança para as pessoas LGBTQIA+. 
Falou na dificuldade de trocar o nome de batismo para o nome social, a falta de 
emprego e oportunidade para o público na cidade. Luiz Henrique Becker, Diretor 
Geral do 14º Núcleo CPERS Sindicato. Saudou a todos. Falou da crise que a 
Pandemia causou, a evasão escolar e o possível fechamento de turnos e escolas 
após a Pandemia. Relatou a falta de alunos para cursarem Magistério, pois não 
vêem mais como uma carreira respeitada, de satisfação profissional e de 
sobrevivência. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PDT, Vereadora Iara 
Cardoso: Cumprimentou todos que usaram a tribuna e deixou o apoio a campanha 
da Liga. Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Falou da 
campanha da Liga e a importância da causa na cidade. Bancada do MDB, Vereador 
Falcão: Saudou a todos. Parabenizou a Gabryella pela luta por uma sociedade 
menos preconceituosa. Falou que na cidade deveria ter a luta pelo aumento salarial 
que não foi dado, relativo ao ano de dois mil e vinte. Parabenizou a Jaqueline pela 
campanha com a Liga. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. 
Parabenizou a Gabryella pela coragem e a luta da comunidade LGBT. Parabenizou o 
colega vereador Rafa Souza pela sessão solene ao Dia Mundial do Orgulho 
LGBTQIA+.  



 
 
Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Cumprimentou todos 
que usaram a tribuna. Parabenizou a Gabryella pela sua fala e coragem em se 
expor, mostrando que ainda existe preconceito na sociedade. ENCERRADAS AS 
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES 
VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR GABRIEL DIAS: 
Parabenizou o Governo Municipal pela troca de local das vacinações. Pediu uma 
explicação ao Secretário de Saúde sobre a vacinação em bairros, fora da idade em 
que estava no calendário de vacinação. Falou dos alagamentos na cidade e pediu 
que o prefeito cumpra a promessa de campanha sem alagamentos. VEREADORA 
ANA AFFONSO: Saudou a todos. Ressaltou a importante campanha da Liga e 
parabenizou a Gabryella pela fala. Citou a sessão solene do vereador Rafa Souza 
pelo Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. Falou sobre a vacinação nas ocupações e 
parabenizou o prefeito e a secretaria de saúde por vacinarem essas pessoas que 
não tem acesso a saúde, saneamento básico e que vivem da solidariedade da rede 
básica da Unisinos, ressaltou que foram vacinadas por não terem comprovante de 
residência. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Saudou o prefeito e a 
secretaria de saúde pela importante decisão em vacinar as pessoas das ocupações, 
onde a situação é precária. Parabenizou o trabalho da Liga na campanha de kits de 
higiene e deixou o gabinete a disposição. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a 
todos. Parabenizou a Jaqueline pela campanha em busca de kits de higiene. 
Agradeceu a fala da Gabryella. Falou que o município é contra o aumento da 
passagem e parabenizou o prefeito e a secretaria de saúde por levarem a vacinação 
nas ocupações. VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou da vacinação nas 
ocupações e pediu transparência no calendário de vacinação da cidade. 
VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Falou do seu Projeto de Lei 
deixando dois por cento dos espaços, cargos efetivos, cargos comissionados e 
estágios para a ocupação LGBTQIA+, principalmente para as Trans e Travestis. 
VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Falou da sessão solene ao Dia Mundial 
do Orgulho LGBTQIA+. Protocolou um Projeto de Lei para Dia Municipal do Orgulho 
LGBT. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Saudou o Governo Municipal 
por trocar o lugar da vacinação para um lugar coberto. Falou dos moradores de rua 
e pediu ajuda da sociedade pedindo cobertores para esse frio. Protocolou uma 
indicação de projeto que se crie um Centro de Atendimento Especializado ao Idoso. 
VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Cumprimentou aos que usaram a 
tribuna e deixou seu gabinete a disposição. Falou dos pedidos de providência que 
foram atendidos pela SEMOV, pedidos para tapar buracos e obstruir boca de lobo. 
Deixou seu gabinete a disposição e pediu conscientização da comunidade para não 
largar lixo nas ruas e sim nos entrepostos. Falou da ação Varal Solidário. Encerrada 
as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 
Bancada do MDB, Vereador Falcão: Falou da decisão da União de Contas em que 
condenam o prefeito Ary Vanazzi a devolver para os cofres da união doze milhões 
de reais.  
 



 
 
Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Ressaltou que as ocupações 
precisam pedir regularização fundiária para terem direito ao saneamento básico e 
comprovante de residência. Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Falou da 
decisão da TRENSURB em fazer uma barreira sanitária nas estações para detectar 
os passageiros com COVID. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Falou da 
emenda parlamentar destinada pela bancada federal do partido dos trabalhadores, 
entregue ao prefeito para ajudar na saúde ao combate a COVID e falou das 
empresas que querem fazer parceria para contratar os moradores em situação de 
rua e as mães solo. 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=buyzL_HW9v4 
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