
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 51ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 03 DE AGOSTO DE 2021  

  
No dia três de agosto 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, Fabiano 
Haubert, Iara Cardoso, Rafael Souza. 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'Ávila - Presidente da Liga Futsal Amador 
(LLFA). Saudou a todos. Falou sobre a Campanha da Liga “Ciclos que abraçam”. Não 
aceita que os vereadores coloquem o nome deles no projeto sem dizer quem 
protocolou, que criou o projeto, projeto apresentado e criado pela Liga. Kelly Plaz - 
Coordenadora Regional dos Consulados Femininos do Grêmio e Ações Solidárias. 
Citou sobre as ações solidárias realizada na cidade e a importância dessas ações 
representada por mulheres e questionou quando terá uma representante feminina 
na Secretaria de Esporte da cidade. Janis Cardoso - Coordenadora do Projeto Ciclos 
de Amor. Falou sobre o lançamento da Campanha “Respeitem os Ciclos, é uma 
forma de amar”, criada para ajudar as mulheres em extrema necessidade. 
Convidou os vereadores e a comunidade para o dia D, dia catorze de agosto que 
será realizado nas comunidades, bairros e centro para falar sobre o tabu que é a 
menstruação e o absorvente. Juarez Garcia – Representante dos Carroceiros da 
cidade. Saudou a todos. Falou sobre o projeto que teve intenção em ajudar os 
carroceiros, mas até o momento não teve a solução, tiraram as carroças, mas não 
entregaram o triciclo que prometeram. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada 
do PT, vereadora Nadir Jesus: Saudou a todos. Parabenizou as integrantes da Liga 
pela Campanha para ajudar as mulheres e deixou seu gabinete a disposição para os 
representantes que fizeram uso da tribuna. Bancada do PDT, vereadora Iara 
Cardoso: Saudou a todos. Agradeceu a representante Jaqueline pela luta no 
esporte pelas mulheres e falou da importância dessas para a cidade.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bancada do MDB, vereador Falcão: Saudou a todos. Mostrou admiração pelo 
trabalho e apoio das mulheres em ações pela cidade. Parabenizou o Juarez pela 
fala na tribuna popular. Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: Saudou a 
todos. Deixou admiração pela luta das mulheres nas ações e no esporte. Bancada 
do PSD, vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Cumprimentou a representante 
Jaqueline pela iniciativa no projeto social para mulheres em situação vulnerável. 
Bancada do PSB, vereador Lemos: Saudou a todos. Deixou seu gabinete a 
disposição para os representantes que fizeram o uso da tribuna. ENCERRADAS AS 
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES 
VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou 
a todos. Agradeceu pela ajuda da comunidade com doações de roupas e cobertores 
na campanha do agasalho. Falou sobre as visitas que fez em algumas escolas 
acompanhando o retorno das aulas presenciais. Parabenizou o prefeito Vanazzi 
pela ótima condução ao retorno das aulas e falou sobre o mês agosto lilás de 
enfrentamento a violência contra as mulheres. VEREADOR FABIANO HAUBERT: 
Saudou a todos. Deixou seu gabinete a disposição aos representantes que fizeram 
uso da tribuna. Falou sobre a visita que fez no bairro Cohab Duque e o pedido de 
providência para redutor de velocidade na região. Falou sobre a ação, varal 
solidário realizado na Brás no último sábado junto com as confrarias. VEREADOR 
BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Mostrou felicidade em ter feito a segunda dose 
da vacina e pediu para a comunidade procurar a vacinação. Falou sobre seu projeto 
que está tramitando pela casa que pede vagas de estacionamento para motoristas 
de aplicativo. Informou que a comissão de saúde estará todas as quartas na sala 
dos ex-presidentes aguardando as pessoas que querem trazer demanda da 
comunidade. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Deixou sua 
solidariedade ao vice-prefeito Ary Moura, que está passando por um momento 
delicado. Falou sobre o lançamento do projeto Saúde e Educação Popular que terá 
apoio de profissionais da saúde e escritório de advocacia gratuito para a 
comunidade. A retomada do projeto Basquete comunitário com participação de 
grandes atletas do Estado e pediu apoio da Secretaria de Esporte para esse projeto. 
Falou do projeto, Orquestra comunitária, destinado a crianças de comunidade da 
periferia. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Agradeceu a presença da 
comunidade LGBTQIA+ na reunião em seu gabinete e deixou seu gabinete a 
disposição na luta contra a homofobia. Falou sobre a Audiência Pública de 
reestruturação do conselho de Turismo e o seu descontentamento pelos 
vereadores que fazem parte da comissão e não compareceram na Audiência.  
 



 
 
 
 
 
 
 
VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou da ação solidária realizada na 
comunidade do bairro Aldeia, distribuindo marmitas, roupas e alimentos. 
Agradeceu ao secretário de educação pelas reformas realizadas na EMEI Girassol 
solicitadas pelo seu gabinete. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Falou da 
reunião que teve com o prefeito sobre a modernização e tecnologia para os 
duzentos anos da cidade. Convidou a todos para a Audiência Pública para tratar 
sobre o PPA no dia cinco de agosto. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. 
Falou da demanda sobre o Posto Materno Infantil e solicitou uma vacinadora para 
substituir a que está de férias. Propôs uma reunião da Frente parlamentar do 
Financiamento do Hospital Centenário.  VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a 
todos. Pediu para que o Governo Municipal encontre uma solução ao tirar as 
carroças de circulação. Falou sobre o agosto lilás e a busca da conscientização 
contra qualquer tipo de violência contra a mulher. Encerrada as inscrições do 
Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do 
MDB, vereador Falcão: Falou sobre os pedidos de informações feitas para 
secretarias e que ainda não tiveram retorno. Bancada do PSD, vereador Brasil 
Oliveira: Falou sobre a volta as aulas e pediu a reabertura da Câmara de 
Vereadores para a comunidade. Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Explicou o 
motivo da falta de vacinadora na cidade. 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=7lyxBqjMLoQ 
 
 

Vereadora Ana Affonso  
Presidente.  
 

   
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan)   
Vice-Presidente.  
 

   
Vereadora Iara Cardoso  
Secretária.  
 

 


