
 
 
 
 
 
 

ATA DA 76ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021  
  
 
No dia nove de novembro 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, Denise Bottan. 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: Nilson Lopes e Vanilda Eggers - Presidente e Vice 
Presidente da Associação Criativizando. Senhor Nilson agradeceu aos vereadores 
por aprovarem a cedência do espaço solicitado para a construção do projeto para 
criar a horta comunitária e cozinha solidaria. Senhora Vanilda falou do grupo de 
mulheres no projeto ação trabalho e renda para as mulheres da Tancredo Neves. 
Janis Cardoso - Coordenadora do Projeto Social, em nome do projeto social 
Respeitar os Ciclos é uma Forma de Amor. Falou da entrega dos quinhentos e 
cinqüenta kits de higiene íntima para alguns bairros da cidade. Comentou da 
situação das mulheres do Morro do Paula e o projeto decidiu fazer um dia especial 
para aumentar a auto-estima delas. Jaqueline D’Ávila - Representante da LLFA 
(Liga Leopoldense de Futebol Amador). Agradeceu aos vereadores e as secretarias 
pela ajuda e contribuição nos kits de higiene íntima. A Corte Mais Bela Negra falou 
na Tribuna Popular. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do Republicanos, 
vereador Tarzan: Saudou a todos. Deixou seu gabinete a disposição e parabenizou 
as representantes da Liga.  Parabenizou a organização do projeto Mais Bela Negra. 
Bancada do PDT, vereadora Iara Cardoso: Parabenizou o representante do projeto 
Criativizando pelo excelente trabalho, agradeceu o projeto da Liga e parabenizou a 
Corte Mais Bela Negra. Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: Saudou a 
todos. Falou do projeto Pobreza Menstrual e parabenizou a Liga pela luta na busca 
pelos kits de higiene íntima em que todos independente de divergências políticas, 
conseguiram contribuir um pouco. Parabenizou a Corte Mais Bela Negra.  
 



 
 
 
 
 
Bancada do PT, vereadora Nadir Jesus: Saudou a todos. Falou do Concurso Mais 
Bela Negra, não é apenas beleza, e sim estudo, precisaram estudar para 
participarem do concurso. Agradeceu o empenho de todas. Bancada do PSB, 
vereador Lemos: Saudou a todos. Falou que a Jaqueline está concorrendo a 
premiação Cidadão do Ano, do grupo Sinos, que visa dar reconhecimento a quem 
se destacou ou faz algo para o crescimento da cidade. Bancada do PSD, vereador 
Brasil Oliveira: Saudou a todos. Parabenizou a luta do representante Nilson e a 
construção do projeto da Liga junto com a Câmara. Cumprimentou a Corte Mais 
Bela Negra e elogiou o concurso. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Cumprimentou todos que estão no 
Plenário e acha importante que as pessoas voltem a freqüentar a Câmara para que 
saibam o que os vereadores estão fazendo, mostrando o trabalho. Parabenizou a 
colega vereadora Nadir por trazer a corte para a Câmara e sugeriu que os próximos 
anos coloquem representatividades negras da cidade no Plenário da Câmara. 
VEREADORA DENISE BOTTON: Saudou a todos. Falou dos seus dez anos no serviço 
público como agente comunitário de saúde. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a 
todos. Agradeceu as mensagens de condolências dos colegas vereadores. Falou dos 
quadros apresentados no Plenário da Câmara nesse mês de novembro, mês da 
Consciência Negra. Convidou a todos para dia vinte e quatro às nove horas para 
uma roda de capacitação e informação na Câmara. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: 
Saudou a todos. Falou da abertura do Novembro Negro e dos representantes que 
passaram pela cidade com o Governo Vanazzi. Falou que as meninas da corte serão 
o futuro da cidade e a importância do estudo e da luta. VEREADOR RAFA SOUZA: 
Saudou a todos. Parabenizou o excelente trabalho feito pelo Nilson e pela Vanilda 
na Tancredo Neves. Reconheceu o trabalho realizado na cidade pela Janis e Jaque 
com a distribuição dos kits de higiene íntima. Falou da escolha da Mais Bela Negra 
e agradeceu a colega vereadora Nadir por trazer a Corte na Câmara e convidou 
para a Audiência Pública em comemoração aos cinqüenta anos do Semae que 
ocorrerá dia primeiro de dezembro às dezenove horas. VEREADORA ANA 
AFFONSO: Saudou a todos. Parabenizou a atividade cultural organizado pelo grupo 
Abayomi, o Concurso Mais Bela Negra e comentou sobre o lançamento do mês da 
Consciência Negra realizada hoje no gabinete do Prefeito. Falou do ato racista na 
Câmara de Vereadores de Porto Alegre e que infelizmente ainda existe racismo e a 
população negra merece respeito. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. 
Falou da atividade cultural de domingo passado na praça da biblioteca, realizado 
pelo Bloco Não cutuca que eu me empolgo, com apoio da secretaria de cultura, 
guarda municipal, e com vacinação no local. Parabenizou o evento Mais Bela Negra 
e a posição dentro da casa em trazer a corte e a importância da representatividade 
dentro da cidade e falou da invasão na casa do Imigrante.  



 
 
 
 
 
VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Deixou seu gabinete a disposição 
aos que fizeram Uso da Tribuna. Parabenizou a Corte Mais Bela Negra e a 
importância da representatividade. Cobrou do Governo Municipal uma instalação 
de quebra molas e pinturas na rua Ermelindo Varnieri na Cohab Duque. Falou do 
mês Novembro Azul e solicitou algumas atividades para esse mês para divulgar que 
a prevenção é o melhor caminho e protocolou para o dia vinte e nove ás dezenove 
horas uma sessão solene em homenagem as vacinadoras de São Leopoldo. 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Pediu para valorizarem o 
trabalho do prefeito Vanazzi e parabenizou a colega vereadora Denise pela 
lembrança com fotos. Bancada do MDB, vereadora Denise: Falou do seu projeto 
de lei que foi aprovado e virou lei municipal em vinte e seis de setembro, a 
valorização da mulher na política e protocolou um projeto de lei para 
obrigatoriedade de treinamento para funcionários e seguranças de bares, 
restaurantes, casas noturnas a adotar medidas de auxílio e proteção á mulher em 
situação de risco e assédio e que criem o selo mulheres seguras. Bancada do PSD, 
vereador Brasil Oliveira: Agradeceu a presença da colega vereadora Denise e por 
seus projetos. Pediu para que as pessoas que fazem parte da cultura façam a 
inscrição até o dia doze para ganharem o auxílio de oitocentos reais. 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=6O0MSJqdvS8 
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Presidente.  
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Vereadora Iara Cardoso  
Secretária. 
 

 


