
 
 
 

ATA DA 64ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021  
  
No dia vinte e um 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, Gilmar Pinto, 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. Falou que a partir do 
dia de hoje, a Rádio Progresso estará transmitindo as sessões. Logo em seguida 
concedeu a palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem 
na TRIBUNA POPULAR: Fábio Simplicio, representante da Frente Moradia Pão e 
Trabalho. Saudou a todos. Falou da necessidade da revitalização e de um centro 
comercial na Avenida das Américas e do projeto que foi encaminhado a Câmara, 
pela comunidade da Ocupação Justo e da Frente Moradia Pão e Trabalho. 
Agradeceu a todos. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PT, vereador 
Tiago Silveira: Saudou a todos. Colocou seu gabinete a disposição da Frente 
Moradia Pão e Trabalho. Bancada do PSB, vereador Lemos: Saudou a todos. Falou 
da visita realizada na ocupação Justo junto com o secretário da Habitação. Bancada 
do Cidadania, vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Deixou seu gabinete a 
disposição e falou que espera que regularizem a área da Ocupação Justo. Bancada 
do PDT, vereador Rafa Souza: Saudou a todos. Falou da necessidade de um centro 
comercial na Avenida das Américas para o desenvolvimento da região Zona Sul. 
ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR TIAGO 
SILVEIRA: Ressaltou que o projeto aprovado dos trinta milhões pode ajudar na 
revitalização da Avenida das Américas para ser construído um Centro Comercial 
popular para a comunidade da Zona Sul. VEREADOR RAFA SOUZA: Falou do final da 
Semana Farroupilha e o sucesso e a grande procura da vacinação no acampamento 
do Parque do Trabalhador e da Feitoria.  Falou da MOTIC que foi de forma virtual, 
uma experiência diferente. Pediu para as pessoas se vacinarem e procurarem a 
segunda dose. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Falou da demanda 
para a revitalização da Avenida das Américas. Ressaltou o dia da árvore e que o seu 
mandato vem revitalizando espaços em que a comunidade coloca lixos, com 
plantio de mudas, e conscientizando a comunidade para não colocar lixo no lugar 



inadequado e falou do projeto que está tramitando pela Câmara, projeto de 
combate aos golpes financeiros praticado contra os idosos na cidade.  
 
 
VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou do retorno da Rádio Progresso 
em transmitir as sessões e pediu para todos acompanharem pela rádio mil 
quinhentos e trinta. Falou do pedido de informações feito para a prefeitura e que 
não obteve retorno, pediu informações sobre o recolhimento do IPTU. Convidou a 
todos para a Audiência Pública de amanhã referente aos RPVs. VEREADOR GILMAR 
PINTO: Saudou a todos. Agradeceu pela oportunidade em ficar de suplente e no 
lugar da vereadora Iara Cardoso. VEREADOR LEMOS:  Saudou a todos.  Leu o ofício 
do prefeito para o Secretário da Habitação sobre a Ocupação Esperança. Pediu para 
marcar uma reunião com o secretario do Estado, José Stédile, ou levá-lo na 
Tribuna. Deixou seu gabinete a disposição para a comunidade Frente Moradia Pão 
e Trabalho. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Falou para o Fábio confiar 
e acreditar no Governo Municipal que sempre olha para a Ocupação Justo. Deixou 
seu abraço ao Paulo Machado pelo dia do radialista. VEREADORA ANA AFFONSO: 
Saudou a todos. Agradeceu pelo retorno da rádio Progresso nas transmissões das 
sessões e parabenizou o Paulo pelo dia do radialista. Saudou em especial os 
moradores da Ocupação Justo e com o financiamento, o Governo conseguirá dar 
melhorias e continuidade aos calçamentos para a cidade. VEREADOR GABRIEL 
DIAS: Saudou a todos. Desejou melhoras ao Vice Prefeito Ary Moura. Falou do 
aumento do IPTU, da taxa de água e diminuição dos RPVs que o Governo Municipal 
fez na cidade, complicando a vida da comunidade e os servidores públicos. 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada do PDT, vereador Rafa Souza: Falou do prazo das inscrições 
para as emendas do LDO. Bancada do MDB, vereador Falcão: Convidou a todos 
para amanhã participarem da Audiência Pública para debater o Projeto de Lei 
diminuição dos RPVs. Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Falou que o Governo 
estará presente na Audiência Pública. Bancada do PT, vereadora Nadir Jesus: 
Respondeu ao colega vereador Gabriel Dias e comentou sobre a semana 
farroupilha. Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: Respondeu a colega 
vereadora Nadir Jesus. 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=rxk6k0HAI04 
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