
 
 
 
 

ATA DA 62ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021  
  
No dia quatorze de setembro 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: Não houve inscritos para o uso da Tribuna Popular. 
ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR NADIR JESUS: 
Saudou a todos. Agradeceu a equipe de podas da SEMURB pelo trabalho realizado 
no bairro Santo André. Pediu para que todos fiquem atentos a suspensão do 
programa ASSISTIR, os motivos que fez com que o Governador suspendesse 
temporariamente esse programa e convidou para o abraço no Hospital Centenário 
que ocorrerá quinta feira ao meio dia.  VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. 
Comentou sobre a abertura da MOTIC e a Semana Farroupilha. Falou dos pontos de 
vacinação que estão sendo procuradas e parabenizou a secretaria de saúde. 
Convidou a todos para visitarem os acampamentos da cidade, seguindo os 
protocolos contra a COVID. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou do 
projeto do Governo Municipal para diminuir o valor das RPVs. Protocolou um 
pedido para fazer Audiência Pública para discutir sobre esse projeto com a 
sociedade e servidores. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Falou da 
ação Varal Solidário, realizado no bairro Boa Vista e do Clube Aimoré que começará 
um novo campeonato. Falou das demandas solicitando iluminação pública em 
vários bairros da cidade. Convidou a todos para a atividade de sábado junto com a 
comunidade da Cohab Duque para plantios de mudas para as pessoas não 
colocarem lixo. Deixou seu gabinete a disposição e pediu para todos se vacinarem. 
VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou do projeto de lei do Governo Municipal 
que quer retirar direitos dos servidores da cidade. Protocolou um pedido de 
Audiência Pública para debaterem sobre esse projeto de lei. 
 
 



 
 
 
 
 VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou do projeto de lei do Governo 
Municipal e que vai assinar o pedido para a Audiência Pública. Comentou sobre a 
demora para realizarem as demandas da iluminação na cidade e mostrou o vídeo 
de uma moradora do bairro Imigrante sobre o calçamento da rua em que ela mora, 
calçamento que começaram e não terminaram. Falou do caso da mãe e filha que 
foram presas em flagrante por abandonarem uma cadela e seus filhotes na rua. 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada PSD, vereador Brasil Oliveira: Falou da lei da tração animal e 
comentou do caso em que a Guarda Municipal retirou um cavalo que estava sendo 
maltratado na carroça. Convidou a todos para sexta feira doarem sangue, 
juntamente com seu gabinete. Bancada do MDB, vereador Falcão: Pediu para os 
sindicatos dos servidores se manifestem sobre o projeto de lei e deixou seu 
gabinete a disposição das mães que não conseguem realizar a inscrição de seus 
filhos para a creche, pois as inscrições terminam dia dezenove. Bancada do 
Cidadania, vereador Gabriel Dias: Ficou feliz em saber que Gabriel Medina foi tri 
campeão mundial de surf. Agradeceu a ABA, aos colegas e ao CEPROL por se 
manifestaram sobre o projeto de lei do Governo Municipal. Pediu apoio dos 
colegas vereadores para fazer a Audiência Pública para tratar sobre esse projeto. 
Bancada do PT, vereador Tiago Oliveira: Saudou a todos. Solicitou ao colega 
vereador Brasil Oliveira que encaminhe o caso do calçamento do bairro Imigrante a 
Comissão de Obras. Comentou do aumento em até trezentos por cento do IPTU na 
cidade de Novo Hamburgo. 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=WKgLx9BgHNA 
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