
 
 
 

ATA DA 68ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021  
  
No dia cinco de outubro 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, 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: 
Daiani Grasieli da Silva Weber Carvalho – Líder Regional da ABSAM – RS. Saudou a 
todos. Falou da patologia Mielomeningocele que a partir de agosto de dois mil e 
vinte e um passou a ser reconhecida e enfrentada pelo SUS. Reforçou a 
importância da inclusão ao Dia Mundial da Mielomeningocele na cidade que é no 
dia vinte e cinco de outubro. Solicitou aos vereadores que decorem postos e 
hospitais com balões amarelo e vermelho pelo mês da Mielomeningocele e que 
pudessem abraçar a causa. Agradeceu a todos. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: 
Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Falou da 
importância da pauta trazida pelo representante Daiani e deixou seu gabinete a 
disposição. Bancada do PDT, vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. 
Cumprimentou de uma forma especial Daiani pela luta por políticas públicas e 
humanistas para encontrar um acolhimento na luta pela inclusão ao Dia Mundial da 
Mielomeningocele. Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. 
Parabenizou a representante Daiani pela fala e luta em frente a ABSAM na cidade. 
Solidarizou-se pela causa e deixou seu gabinete a disposição. ENCERRADAS AS 
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES 
VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR FABIANO HAUBERT: 
Saudou a todos. Deixou seu gabinete a disposição para ajudar na causa com a 
representante Daiani. Falou das demandas solicitadas e das emendas na LDO com a 
criação da UBS no bairro Vila Nova, ampliação do posto da Cohab Duque e 
revitalização da Avenida das Américas. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. 
Falou que não é democrático não aprovarem um projeto da oposição, sendo igual 
ao da base e comentou sobre o aniversário da constituição. VEREADORA NADIR 
JESUS: Saudou a todos. Emocionou-se com a fala da Daiani e falou que não 
reconhecia essa patologia e deixou seu gabinete a disposição. Falou das demandas 
para criação de postos de saúde nos bairros Monte Blanco, Boa Vista, Vila Nova,  



 
 
 
São Miguel e Santo Augusto e o compromisso do Governo Municipal com a saúde. 
VEREADORA BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Deixou seu gabinete a disposição a 
representante Daiani. Falou do Dia Mundial dos Animais e comentou sobre o 
recurso do Governo do Estado destinando sessenta e oito mil reais para a 
Secretaria de Proteção Animal da cidade para castração. VEREADOR TIAGO 
OLIVEIRA: Saudou a todos. Elogiou o Programa primeira infância menor do 
Governo do Estado com destinação de recursos para os municípios e, ao Governo 
Federal que amplia os beneficiários com a tarifa social da energia elétrica. Ficou 
feliz com a emenda para a criação de uma UBS no Bairro Vila Nova e ressaltou o 
pedido de providências realizado na SEMURB que não teve retorno. Elogiou o 
Governo Municipal pela Campanha Outubro Rosa na cidade. VEREADOR RAFA 
SOUZA: Saudou a todos. Cumprimentou a representante Daiani pela luta e por 
trazer uma pauta que muitos desconheciam, deixou seu gabinete a disposição. 
Falou do projeto Inova São Léo, trazendo tecnologias ao serviço público e 
comentou sobre o curso três mil Talentos TI com parceria com a Prefeitura da 
cidade, Senac e Unisinos. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, 
passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do Cidadania, vereador 
Gabriel Dias: Falou em democracia e elogiou a colega vereadora Nadir Jesus. 
Bancada do PSD, vereador Brasil Oliveira: Falou dos bairros em que as carroças 
serão proibidas nos próximos dias e comentou sobre o investimento na ampliação 
das pontes do rio dos sinos na BR 116. Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: 
Falou do pedido de providências para colocação de um quebra molas na Rua Luis 
Bernardo da Silva no Bairro Pinheiros. Agradeceu ao prefeito Vanazzi por todo 
investimento realizado na saúde da cidade. 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=rue8WhP7ko4 
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