
 
 
 
 

ATA DA 47ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 20 JULHO DE 2021  

 

  
No dia vinte de julho 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, em especial, a presença da Corte da São Leopoldo Fest, 
que deixou o convite para a festa da cidade que será diferente dos anos anteriores. 
A Corte convidou a todos para participarem da festa solidária, o intuito é arrecadar 
vinte toneladas de alimentos para as famílias mais vulneráveis. Logo em seguida 
concedeu a palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem 
na TRIBUNA POPULAR: Pedro Alberto Flores, Presidente da Comissão 
Coordenadora Provisória do Conselho de Desenvolvimento Comunitário - CDC/SL. 
Saudou a todos. Deixou o convite para os líderes comunitários e vereadores para a 
eleição da comissão que ocorrerá dia vinte de agosto e pediu um representante e 
apoio da Câmara para participar das reuniões da comissão do trabalho 
comunitário. Graziele Borges, Enfermeira. Saudou a todos. Falou sobre a saúde da 
população LGBTQIA+ e saúde coletiva. Agradeceu a vereadora Nadir Jesus pelo 
convite para participar da Tribuna Popular. Nereu Crispim, Deputado Federal do 
PSL. Saudou a todos. Em parceria com o vereador Lemos e da Frente Parlamentar 
São Leopoldo sem fome, destinou uma emenda parlamentar de cem mil reais do 
Ministério da Cidadania para aquisição de cestas básicas. Deixou seu mandato em 
Brasília a disposição para a cidade. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do 
PDT, vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Falou que é importante a 
comunidade LGBTQIA+ tenha seu espaço na saúde, o SUS precisa evoluir nesse 
sentido. Deixou seu gabinete a disposição para o Deputado Nereu. Bancada do PT, 
vereadora Nadir Jesus: Saudou a todos. Agradeceu ao Deputado Nereu pela 
emenda. Falou da importância da fala da Graziele e que está a disposição para 
desenvolver os projetos para ajudar a comunidade LGBTQIA+. Bancada do PSB, 
vereador Lemos: Saudou a todos. Agradeceu ao amigo e Deputado Federal Nereu 
pela emenda parlamentar para a aquisição de cestas básicas. Falou sobre o projeto 
de lei que propôs para o banco de materiais e pediu apoio aos colegas vereadores 
para a aprovação.  



 
 
 
 
 
Bancada do MDB, vereador Falcão: Saudou a todos. Pediu mais informações sobre 
a eleição ao presidente da CDC. Parabenizou a Graziele pela fala e deixou seu 
gabinete a disposição e gradeceu ao Deputado Nereu pela emenda parlamentar 
que destinou para a cidade. Bancada do  Cidadania: Saudou a todos. Deixou seu 
gabinete a disposição ao CDC para fortalecer as associações. Parabenizou a Graziele 
pela fala e agradeceu o Deputado Federal Nereu pela emenda parlamentar. 
Bancada do PSD, vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Deixou seu gabinete a 
disposição da CDC. Parabenizou a Graziele pela importante fala sobre a saúde e o 
preconceito. Agradeceu a emenda parlamentar vinda do Deputado Nereu. 
ENCERRADA AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR FALCÃO: 
Falou sobre o primeiro Vereador na Comunidade realizado no Bairro São Cristóvão 
e agradeceu a equipe pelo grande empenho. Deixou a sugestão para vacinarem 
contra a COVID nos postos de saúde para evitar aglomeração e pessoas no frio. 
VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Agradeceu ao Deputado Nereu pela 
disponibilização da emenda parlamentar. Comentou que precisamos de política 
pública para a comunidade LGBT e parabenizou a Graziele pela fala. Falou sobre o 
projeto de saúde que será realizado dia cinco com profissionais da saúde nos 
bairros para a comunidade junto com as associações. VEREADOR RAFA SOUZA: 
Saudou a todos. Parabenizou a corte da São Leopoldo Fest. Agradeceu a fala dos 
representantes que fizeram o Uso da Tribuna. Falou da alegria em poder receber a 
primeira dose da vacina e que todos busquem a vacinação, independente da marca 
da vacina. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou sobre o aumento no 
valor da passagem e deixou a sugestão ao prefeito para que aumente para doze 
anos o tempo útil dos ônibus. Pediu para entrarem em debate para possíveis jogos 
com torcida, pois tem lugares que estão liberando torcidas e falou sobre o projeto 
reforma praças, de seu gabinete. VEREADORA NADIR JESUS: Parabenizou o 
Governo Municipal e o Secretário Marcel Frizon por vacinarem cento e cinqüenta 
mil leopoldenses. Agradeceu pelas demandas atendidas e parabenizou o CRAS 
Oeste pelos quinze anos. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos, em 
especial ao Pedro Flores por saber a dificuldade do trabalho voluntário e deixou 
seu gabinete a disposição. Falou da placa que foi roubada de proibido colocar lixo 
na Cohab Duque e a revitalização da Avenida das Américas. Convidou a todos para 
participarem da Campanha do Agasalho deste sábado, promovida pelo Consulado 
do Grêmio, Confraria do Inter e Confraria do Aimoré. VEREADORA ANA AFFONSO: 
Saudou a todos. Falou sobre a marca alcançada pela vacinação na cidade e o 
esforço do Governo Municipal para chegarmos nessa marca. VEREADOR BRASIL 
OLIVEIRA: Parabenizou a Corte da São Leopoldo Fest. Falou sobre a fila da 
vacinação, que poderiam fazer duas filas de primeira e segunda dose e agradeceu 
pelas doações de ração para os animais.  



 
 
 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada do PSD, vereador Brasil Oliveira: Falou da importância da 
parceira da SEMPA com a Feevale. Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: 
Falou que independente de ideologia e de partido, precisam trabalhar para o povo. 
Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Pediu um minuto de silêncio para a colega 
Eliana Cardoso que veio a óbito vítima de COVID. Bancada do PSB, vereador 
Lemos: Saudou a Corte da São Leopoldo Fest. Falou que concorreu pela base do 
Governo e qualquer dúvida que podem ir conversar com ele para esclarecer 
situações. 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=uDlnDBwJHiM 
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