
 
 
 
 

ATA DA 59ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 31 DE AGOSTO DE 2021  
  
No dia trinta e um 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: Jader Luis Ferreira, representante do Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio. Saudou a todos. Pediu ajuda aos vereadores para a 
moção ao reajuste do piso regional e agradeceu a presidenta Ana por acolher o 
pedido, pois é uma pauta do povo trabalhador. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: 
Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Deixou seu 
gabinete a disposição para tratar do assunto do reajuste salarial e pós pandemia. 
Bancada do MDB, vereador Falcão: Saudou a todos. Deixou seu apoio para assinar 
a moção do sindicato dos trabalhadores do comércio e ressaltou que alguns 
decretos impactaram na vida financeira dos comerciantes. Bancada do PSD, 
vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Deixou apoio ao representante Jader e 
falou da importância da moção para o reajuste salarial dos comerciantes. Bancada 
do PDT, vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Falou da situação financeira 
neste momento de Pandemia e apoiou para assinatura da moção. Bancada do PT, 
vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Comentou a importância da fala do 
representante dos comerciantes e falou do preço da cesta básica no País. Deixou 
seu gabinete a disposição. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: VEREADOR GABRIEL DIAS: Falou da sessão em homenagem ao dia do 
advogado que teve a presença da OAB. Voltou a comentar sobre o aumento do 
IPTU que seria usado para fazer empréstimo e mais endividamento para a cidade. 
VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Pediu para deixar registrado em ata 
o seu pedido de providência que fala sobre o IPTU, solicitando informações sobre o 
índice de pagamentos e se houveram muitas inadimplências durante o período de 
Pandemia e por conta do reajuste de vinte e um por cento. Solicitou um retorno 
sobre esse pedido e pediu transparência nos projetos de orçamento.  



 
 
 
 
VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Felicitou a sua assessora Basília pelo 
dia da nutricionista. Falou sobre a visita que fez com algumas lideranças LGBTs ao 
Posto Modelo na cidade de Porto Alegre, agradeceu a médica Gabi pelo 
atendimento e pediu para que quem pudesse conhecer o ambulatório de 
atendimento a comunidade LGBT. Convidou a todos para a atividade que 
acontecerá amanhã ás dez horas da manhã na Camâra, homenagem a Mercedes 
Baptista, primeira bailarina negra a colocar a dança afro dentro do balé clássico. 
VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Manifestou sua alegria na votação de 
quinta passada que foi aprovado o projeto para o novo prédio da Guarda Municipal 
no município e a aprovação do projeto de financiamento de trinta milhões para 
calçamento das ruas. Parabenizou a secretaria de saúde por abrir a vacinação da 
Covid em alguns postos de saúde e por terem voltado a realizar as cirurgias 
eletivas. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Convocou a comissão de 
finanças para um a reunião amanhã as quinze e trinta para montar o cronograma e 
dar encaminhamento aos próximos trâmites da casa quanto a LDO. Falou que vai 
assinar a moção de apoio ao representante Jader e falou sobre a dificuldade em 
gerar emprego no Estado. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Ressaltou 
a importância da moção do representante Jader. Falou do programa ASSISTIR que 
implicará no atendimento do Hospital Centenário, tirando importantes recursos da 
população que é atendida no Hospital e acrescentou que esse programa será o fim 
do SUS na região metropolitana. Lamentou a votação na Assembléia Legislativa que 
aprovou a privatização da Corsan. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. 
Deixou seu gabinete a disposição do representante Jader. Falou do movimento eco 
trabalhismo do PDT, ação Desperdício Zero, que estão recolhendo na sede do PDT 
para levar nas cooperativas para o descare correto, até dia cinco de setembro 
sempre á tarde. Informou o início das inscrições online etapa creche na cidade e 
falou da visita que fez ao secretário Fábio Bernardes, SEDES, cobrando algumas 
situações precárias que apresentam no CRAS e Conselho Tutelar. VEREADOR 
FALCÃO: Saudou a todos. Falou da suspensão do programa ASSISTIR ate o final do 
ano. Falou da reunião da Frente Parlamentar Financiamento do Hospital 
Centenário solicitando informações ao Hospital e a secretaria de saúde sobre os 
detalhes do programa para passar com mais clareza as informações a população. 
Mostrou preocupação em relação ao aumento do IPTU num período de Pandemia.   
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: Comentou sobre a 
votação da privatização da Corsan. Bancada do MDB, vereador Falcão: Buscou as 
informações que a colega vereadora Ana Affonso solicitou na sessão de terça 
passada e comentou a votação do piso nacional citando novamente a vereadora. 
Bancada do PT, vereadora Ana Affonso: Respondeu ao colega vereador Falcão.  
 
 



 
 
 
 
 
Bancada do PSD, vereador Brasil Oliveira: Cumprimentou a todos os colegas 
vereadores pela não aceitação do programa ASSISTIR, que tira os recursos dos 
hospitais da região, que conseguiram temporariamente travar esse programa na 
região metropolitana.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=3nX6Lc3F1V4 
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