
 
 
 

ATA DA 55ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 17 DE AGOSTO DE 2021  

  
No dia dezessete 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: Heloisa da Silveira, representante do Movimento Nacional 
de Luta pela Moradia (MNLM). Falou da ação de despejo e desocupação da 
ocupação coreia Alta Tensão Itapema. Explicou sobre a decisão judicial para a 
desocupação da área e que muitas famílias ficarão desassistidas. Pediu ajuda aos 
vereadores para resolverem essa situação. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: 
Bancada do PDT, vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Deu a sugestão de 
entrar em um acordo com o Tribunal de Justiça, RGE e Prefeitura para postergar a 
situação de reintegração. Colocou o gabinete a disposição. Bancada do Cidadania, 
vereador Gabriel Dias: Falou que o Governo Municipal tem o direito de dar um 
lugar para a comunidade da ocupação morar. Bancada do PT, vereador Tiago 
Silveira: Deixou seu gabinete a disposição para a luta da moradia para a ocupação 
Alta Tensão Itapema. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS 
A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 
VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Deixou seu gabinete a disposição 
pela luta a moradia da ocupação. Ressaltou a dificuldade de marcar uma consulta 
nas unidades básicas de saúde da cidade. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a 
todos. Reforçou que o Governo Municipal tem política com a luta pela moradia e 
vai resolver essa situação. Falou da votação do PPA, respondeu ao colega vereador 
Hitler sobre a luta das mulheres na política e pediu respeito. VEREADOR TIAGO 
SILVEIRA: Falou do antigo programa Minha Casa Minha Vida que ajudava as 
pessoas a terem casa, e o novo Programa Casa Verde Amarela que precisa ter 
renda de três mil reais para conseguir financiar uma casa. VEREADORA NADIR 
JESUS: Saudou a todos. Falou da importante luta dos moradores da ocupação e que 
morar é um direito universal. Deixou seu gabinete a disposição. Falou da votação 
do PPA e que os vereadores precisam estudar o que é PPA e as emendas. Pediu 
respeito aos vereadores.  



 
 
 
VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Falou da luta pela moradia e 
deixou seu gabinete a disposição. Falou da reunião com o secretário da SEMOV 
para encaminhar alguns pedidos de providências como tapa buracos e limpeza de 
bocas de lobo. Falou da ação Varal Solidário realizado na Santa Marta. VEREADORA 
IARA CARDOSO: Saudou a todos. Falou do Programa ASSISTIR, que retira recursos 
do Hospital Centenário para distribuir para outros hospitais públicos. Convocou os 
vereadores para fazerem um grande movimento para que o governador Eduardo 
Leite não retire recursos do Hospital Centenário. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou 
a todos. Deixou seu gabinete a disposição para a luta pela moradia da ocupação. 
Falou do Programa ASSISTIR que vai retirar os recursos da saúde pública, deixando 
desassistida a saúde da cidade. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou 
que a briga pela saúde pública e pelo Hospital Centenário é de todos. Deixou sua 
disposição para essa luta. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, 
passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PDT, vereadora Iara 
Cardoso: Falou sobre o Agosto Lilás e agradeceu as mulheres que antecederam que 
lutaram pelos direitos e conquistas. Pediu a secretaria de segurança pública que 
retire uma caçamba na Rua Raimundo Correa no bairro Morro do Espelho. Bancada 
do DEMOCRATAS, vereador Hitler Pederssetti: Agradeceu e parabenizou a colega 
vereadora Ana Affonso pela resposta. Falou que as emendas foram feitas com a 
ajuda do jurídico da Câmara e ressaltou que o Governo Bolsonaro não o 
representa. Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Falou sobre a saúde pública 
do Hospital Centenário e avisou que o prefeito de Esteio anunciou que se governo 
federal manter o programa ASSISTIR fechará o Hospital São Camilo que é público. 
Bancada do MDB, vereador Falcão: Falou da saúde pública da cidade no governo 
Tarso e ficou a disposição na luta para que os recursos do Hospital não sejam 
diminuídos. 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=zIcxIe0MddM 
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