
 
 

ATA DA 66ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021  
  
 
No dia vinte e oito 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, 
Luciano Peixoto. 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. Convidou o vereador 
suplente do MDB, Luciano Peixoto para fazer o juramento. Luciano substituiu o 
vereador Jeferson Falcão. Vereador professor Luciano Peixoto fez o juramento. 
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: VEREADORA NADIR 
JESUS: Saudou a todos. Desejou boas vindas ao colega vereador Luciano. Falou da 
semana do aniversário de Paulo Freire e pelos grandes ensinamentos que deixou. 
Elogiou o evento dos senegaleses realizado na sociedade Orpheu e agradeceu o 
governo pelas demandas concluídas. VEREADOR LUCIANO PEIXOTO: Saudou a 
todos. Falou da necessidade de um cargo para orientador educacional na cidade e 
ressaltou a importância dos professores e da educação no pós Pandemia. 
VERADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Desejou boas vindas ao colega vereador 
Luciano. Informou o lançamento do Programa três mil talentos TI que será lançado 
amanhã e convidou todos para a Audiência Pública de amanhã para a prestação de 
contas junto com o secretário da fazenda. VEREADOR ANA AFFONSO: Saudou a 
todos. Falou da sua posição sobre a diminuição dos RPVs e a importância da classe 
servidora na luta dos direitos. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou 
sobre a importante pauta trazida pelo colega vereador Luciano para o cargo 
orientador educacional. Informou que irão ingressar judicialmente contra o projeto 
de lei da RPV que já foi sancionado pelo prefeito. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: 
Saudou a todos. Falou da última votação sobre a RPVs e que a lei já foi sancionada 
pelo prefeito. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Falou da ação 
Desperdício Zero realizada no último sábado junto com o movimento eco 
trabalhismo do PDT na sede na frente da Praça Tiradentes e do abraço simbólico no 
Hospital Centenário contra a tentativa de retirada de recursos e falou das 
demandas solicitadas e que foram atendidas.  



 
 
 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada do PSD, vereador Brasil Oliveira: Agradeceu aos colegas 
vereadores pela aprovação do projeto de sua autoria sobre a causa animal para 
não ter mais animais acorrentados na cidade. Bancada do MDB, vereador Luciano 
Peixoto: Leu um requerimento da bancada para a presidenta Ana Affonso, um fato 
ocorrido na última quinta na sessão extraordinária. Bancada do Cidadania, 
vereador Gabriel Dias: Falou de uma demanda para o Bairro Barreira e pediu ajuda 
dos colegas vereadores da base para fazer a demanda acontecer. Bancada do PT, 
vereador Tiago Silveira: Falou da sua posição na votação dos RPVs. 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=rIUOgCiijGM 
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