
 
 

 
ATA DA 49ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 27 JULHO DE 2021  
 
No dia vinte e sete 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. Logo em seguida 
concedeu a palavra ao representante da comunidade para se manifestar 
na TRIBUNA POPULAR: Sr Rudimar Silveira da Rosa: Representante da ONG 
Amigos do Bem. Saudou a todos. Iniciou se apresentando e contando a sua historia 
de vida. Pediu para os vereadores fazerem jus ao voto do povo, agradeceu pela 
presença e deixou a disposição a ONG amigos de todos. FALA APÓS O USO DA 
TRIBUNA: Bancada do PT, vereadora Nadir Jesus: Saudou a todos. Falou a 
importância das ONGs nesse momento difícil e de vulnerabilidade dos mais pobres 
e deixou seu gabinete a disposição.  Bancada do PDT, vereadora Iara Cardoso: 
Saudou aos presentes, em especial o senhor Rudimar pelo esforço de acolher a 
comunidade que estão em maior vulnerabilidade. Falou sobre o exemplo da 
solidariedade do Sr. Rudimar, e como todo mundo que se junta nessa hora para dar 
conforto e carinho e um acolhimento aquelas que mais precisam e que são muitas, 
e cumprimenta a posição do governo municipal que busca acolher, encaminhar e 
ajudar aos que mais precisam. ENCERRADA AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Parabenizou o senhor Rudimar 
e o Jackson presidente da ONG pelo belo trabalho e sabe que muitas vezes não tem 
pernas para chegar há tantas pessoas que necessitam e nesse período de frio 
intenso e tentam em através de ações sociais e movimentado os amigos e realizar 
atividades e sana um pouco as dificuldades das famílias. Agradeceu a presença da 
filha Emyli, parabenizou a vereadora Nadir, pelo descerramento da sua imagem na 
galeria de vereadores na câmara municipal, pela sessão solene em homenagem a 
mulher negra. Citou sobre o problema da comunidade ao enfrentar filas na 
madrugada para pegar fichas com um clinico geral e também sobre a falta de um 
psiquiatra no CAPS. Encerrou falando sobre uma ação social na comunidade aldeia 
com uma singela alimentação e distribuindo cobertores e roupas para aquecer as 
famílias. 



 
 
 

VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Parabenizou vereadora Nadir  pela 
sessão solene.Cita o trabalho realizado pela prefeitura e assistência social 
recolhendo os moradores de rua juntamente com seus animais nos dias intensos 
de frio que tivemos.Fala da dificuldade da população de marcar um clinico geral e 
isso vem de outros governo passados e ressalta a falta de informatizar a área da 
saúde. Ressalta o pedido de providencia feito a secretaria de mobilidade urbana 
devido a muitos acidentes que ocorrem na Av. Willian Rotherman, reclamação da 
população local, que fosse colocado uma sinaleira ou quebra-molas. VEREADOR 
RAFA SOUZA: Saudou a todos. Fala sobre os 197 anos da Imigração Alemã no 
município, e de todas as comemorações ocorridas virtual, devido a pandemia. 
VEREADOR HITLER PERDESSETTI: Saudou aos presentes, reclama da falta de 
vacinas H1N1, nas UBS Rio dos Sinos e UBS Santos Dumont, onde na pagina da 
prefeitura dizia que a população poderia procurar a vacina. VEREADOR GABRIEL 
DIAS: Saudou aos presentes, e juntamente com os vereadores Falcão e Brasil, 
concordou com o problema das fichas nos postos de saúde, e diz o porque ocorre 
geralmente em todas as gestões cargos de postos são indicações políticas, e 
enquanto ocorrer isso, não vai funcionar. Falou de seu primeiro projeto renova 
praça no bairro Feitoria COHAB, onde sábado foi entregue a primeira praça 
renovada, que foi limpa e retirada de lixo, para o encontro de famílias e as crianças 
exercem sua infância brincando. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou aos 
presentes, iniciou a fala parabenizando a vereadora Nadir por ter seu nome na 
história da cidade de São Leopoldo. Citou seu projeto junto com a vereadora Nadir, 
Projeto saúde e educação popular comunitária, que conta com uma equipe de 
dezesseis profissionais de saúde, onde iram nas comunidades mais distantes de São 
Leopoldo para atender as pessoas que tem dificuldade de acesso aos serviços de 
saúde. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Parabenizou a equipe do 
hospital centenário pelo carinho e acolhimento que tiveram em seu atendimento. 
Falou da emoção da sessão solene ,pela condução que a vereadora Ana 
fez,agradeceu pela equipe da casa pela cobertura da sessão. Falou da importância 
do projeto que farão juntos e agradeceu a gestão da cidade. VEREADOR FABIANO 
HAUBERT: Saudou aos presentes. Parabenizou o senhor Rudimar e a ONG amigos 
do bem. Falou da campanha do agasalho que fez junto com as confrarias do Inter, 
Grêmio e Aimoré onde ganhou cobertores, agasalhos e alimentos. Falou sobre o 
retorno das aulas e o com todos os cuidados. Falou das boas vindas ao novo 
treinador Lacerda para o time Aimoré. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou aos 
presentes e ao Sr Rudimar o agradecimento pelo importante trabalho realizado na 
COHAB Feitoria. Iniciou comentando sobre os festejos do final de semana, a sessão 
solene sobre os 175 anos da Câmara de Vereadores, foi um momento rico de troca 
de saberes, de contação de historias e o cenário político da casa, e também os 
festejos da inauguração e do Teatro Municipal para comunidade. Cumprimentou o 
caráter da São Leopoldo Fest e a vereadora Nadir pelo dia da mulher Negra no dia 
vinte e cinco de julho. Cumprimentou o Governo Vanazzy pela preocupação e  



 
 
 
antecipação com a frente fria que se avizinha na nossa cidade, onde o município já 
reservou cestas Básicas e cobertores para as famílias mais vulneráveis, e ampliou o 
Centro Pop e o CREPAR para o abriga mento dos moradores de rua. E por fim 
comentou sobre os Jogos Olímpicos. Encerrada as inscrições do Grande 
Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PSD, 
vereador Brasil Oliveira: Falou sobre excelente sessão solene comemorando os 
175 anos da Câmara de Vereadores de São Leopoldo e o aniversario da Cidade. 
Encaminhou para a presidência da casa a reabertura ao atendimento ao público e 
voltar ao horário normal. Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Falou sobre a 
perspectiva de uma nova nota do Ministério da Saúde, que informe sobre as 
gestantes que foram imunizadas com a primeira dose da vacina Astrazeneca, 
poderão também receber a segunda dose com  a coronavac, caso seja possível será 
discutido junto com a secretaria de Saúde. 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=A_WklCNsdX0 
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