
 
 
 

ATA DA 53ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 10 DE AGOSTO DE 2021  

  
No dia dez 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. Mostrou as novas mudanças realizadas no site oficial da 
Câmara de Vereadores. Logo em seguida concedeu a palavra aos representantes da 
comunidade para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Sueli de Oliveira Tomás 
e Cleusa Lopes - representantes da Tribo Indígena Por Fi Ga. Sueli saudou a todos. 
Informou sobre a Segunda Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília do dia sete a 
onze de setembro. Pediu apoio para a logística e alimentação para a viagem até 
Brasília. Cleusa saudou a todos. Reforçou o pedido de ajuda para a viagem. FALA 
APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PDT, vereadora Iara Cardoso: Saudou a 
todos. Parabenizou as representantes pela fala e a luta para a viagem e pediu para 
contarem com o seu apoio. Bancada do PT, vereadora Nadir Jesus: Saudou a 
todos. Falou sobre a importante caminhada das mulheres indígenas que é a luta da 
vida há muitos anos. Deixou seu gabinete a disposição. ENCERRADAS AS FALAS DA 
TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA 
O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Falou 
das ações que está fazendo junto com as confrarias, arrecadando roupas e 
alimentos não perecíveis. Convidou a todos para a próxima ação, Varal Solidário, 
que será na Santa Marta na ocupação Eucaliptos. Encaminhou dois pedidos de 
providências para revitalização de praças a pedido de algumas associações de 
moradores da cidade. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Mostrou sua 
indignação ao falar da votação no Congresso para o retorno do voto impresso. 
Falou do Agosto Lilás e o crescimento da violência contra a mulher durante a 
Pandemia e convidou os colegas vereadores para a Audiência Pública que ocorrerá 
amanhã ás dezenove para debater o papel da rede de enfrentamento. VEREADOR 
BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos, em especial aos representantes que fizeram uso 
da tribuna. Parabenizou a APAE SL pelos sessenta anos de trabalho e a colega 
vereadora Nadir Jesus pela excelente audiência pública sobre o autismo, realizada 
na segunda-feira. Falou da sessão extraordinária de quinta-feira que terá a votação 
do Plano Plurianual.  



 
 
VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou da visita que fez ao Hospital 
Centenário e o aumento do valor dos medicamentos, pediu um olhar especial para 
o Hospital. Falou das queixas que chegam a seu gabinete com a falta de 
vacinadoras nos postos de saúde da cidade. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a 
todos. Parabenizou a Presidenta Ana pela excelente idéia do novo layout do site da 
Câmara de Vereadores. Falou da entrega feita pelo Prefeito Vanazzi de projetos de 
lei que vão investir em tecnologias e melhoras para a cidade, projeto para busca de 
financiamento para investimentos. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. 
Parabenizou as inovações realizadas na Câmara de Vereadores. Falou da 
importância do retorno do Fórum de serviços integrados na região norte dois, que 
trás benefícios para a comunidade que inclui vários serviços como corte de grama, 
iluminação, pinturas entre outros. VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou do 
Projeto de Decreto do Legislativo que tramita na casa, para diminuir em quinze por 
cento o aumento da água e esgoto da cidade e sobre a votação que ocorrerá 
amanhã do Plano Plurianual. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Falou 
do Projeto que o Estado propôs para a cidade pelo Programa assistir para ajudar na 
prestação de serviços pelo SUS no Hospital. Parabenizou os colegas vereadores que 
fazem parte da comissão de saúde pelo trabalho realizado. Encerrada as inscrições 
do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do 
Cidadania, vereador Gabriel Dias: Respondeu que o Hospital não fará parte do 
Programa assistir e desejou boa noite a todos. Bancada do PSD, vereador Brasil 
Oliveira: Reforçou o pedido para vacinadores nos postos de saúde e o pedido de 
providências para colocarem um quebra molas na Rua Presidente João Goulart, 
bairro Morro do Espelho por causa dos acidentes. 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=9eAZSrDywUw 
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