
 
 
 
 
 
 

ATA DA 78ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021  
  
 
No dia dezesseis 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, 
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: Jaqueline Gonçalves dos Santos - Grupo Abayomi. Saudou 
a todos, falou sobre o grupo que completa dez anos de atuação em maio do ano 
que vem, o grupo que tem como intuito resgatar à cultura Afro junto a comunidade 
através de atividades, dança, cultura e com o intuito de empoderar as mulheres 
negras, hoje o Grupo Abayomi é o melhor grupo de dança Afro do Rio Grande do 
Sul através de um concurso regional que acontece em Santa Cruz do Sul. Cesar – 
Saudou a todos, em especial a Vereadora Nadir que apadrinhou o projeto desde o 
inicio; O projeto como esse cultural, afro que vem com objetivo muito claro que é 
trazer oportunidades dentro das comunidades, o projeto Abayomi vem a dez anos 
fazendo esse trabalho na COHAB Feitoria é falar que os negros têm que tomar essa 
liderança é falar mais trabalhos como esse nas comunidades.  Evandro dos Santos, 
Diretor de Carnaval Geral Acadêmicos Verde e Rosa. Saudou a todos, falou a 
respeito do carnaval é no desrespeito, discriminação; o carnaval é uma cadeia 
produtiva que respeitam todos e todas sem discriminação, independente da cor, 
gênero, religião, raça apóiem nossa causa isso que pedimos a vocês.  Edmilson José 
- Presidente da AMBASA. Saudou a todos, em especial a Vereadora Iara que vem 
apoiando o projeto social que é feito na comunidade, falou a respeito do projeto 
que é muito grande e que necessita de apoio de todos, que é de muita importância 
para toda a comunidade é manter o bairro organizado; É muito cara a obra e 
estamos com o intuito de trazer vários projetos para toda a comunidade e já 
levamos isso para Brasília e só esta faltando a verba para dar inicio nesse projeto e 
contamos com todos vocês.  



 
 
 
 
 
 
 
FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do MDB, Vereador Falcão: Saudou a 
todos. Parabéns a todos que fizeram o uso da tribuna em especial ao Dinho diretor 
geral da verde rosa e dizer que o trabalho deles não é só carnaval, trabalham o ano 
inteiro fazendo ações sociais ajudando bastante as famílias carentes, queremos 
parabenizar também o Edmilson da associação de moradores é dizer que 
infelizmente às vezes não conseguimos dar á atenção necessária, mas queremos 
dizer que o nosso gabinete está de portas abertas a todos vocês. Bancada do PT, 
Vereadora Nadir Jesus: Saudou a todos. Falou sobre a importância do Grupo 
Abayomi é agradecer os colegas que por duas votações foi instituído o Dia da 
Dança Afro no dia dezoito de agosto, dizer para o Edmilson que nosso gabinete 
esta de portas abertas pra você, queremos falar também do carnaval que esta 
sendo descriminado onde uma pessoa que se diz graduada, acadêmica faz uma 
publicação no face racista, homofóbico, fascista o carnaval ele não é apenas um 
momento de diversão, isso traz renda várias famílias quantos não tiram dali o seu 
sustento seja juntando latinha, vendendo churrasquinho, bordadeiras, rendeiras, 
sapateiros e as lojas de tecido quantos e quantos metros de tecido não são usados 
no carnaval então isso que foi falado é inadmissível, queremos falar para o Dinho 
que nosso gabinete está de portas abertas. Bancada do PDT, vereadora Iara 
Cardoso: Saudou a todos. Falou sobre o carnaval é disse que o que houve com 
Dinho e intolerante,  vamos ser resistência porque o carnaval é um patrimônio do 
nosso País e isso não tem que ser aceito, queremos falar também que todos os 
projetos apresentados hoje são importantíssimos para as comunidades é deixamos 
o gabinete de portas abertas. Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: 
Saudou a todos, especialmente para todos que fizeram uso da tribuna hoje, 
queremos dizer Dinho que não tem figura mais covarde do que o racista, 
preconceituoso que usa de outros meios para impor a raiva dele, e como isso é 
crime ele vai para as redes sociais dizer que não gosta de carnaval e para mim  um 
cara que faz esse tipo de coisa é um imbecil por isso digo aqui vida longa a verde e 
rosa, vida longa ao carnaval. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: Vereadora Ana Affonso: Saudou a todos, as lideranças que estão aqui 
hoje em especial o pessoal da AMBASA que é muito importante para a 
comunidade, que esse projeto venha a acontecer é que essa associação seja 
edificada que com um espaço físico fica bem melhor; Quero saudar também Grupo 
Abayomi que vem crescendo constantemente e fazendo à diferença na cultura 
Afro, e para terminar queremos saudar o Dinho e dizer que o comentário que foi 
feito contra o carnaval é uma coisa inadmissível e digo mais, não vai ser tolerado 
qualquer tipo de preconceito contra a nossa cultura Brasileira por fim hoje  



 
 
 
 
 
representamos boa parte da nossa casa contra o programa assistir do Governador 
Leite, onde ele tira verba dos nossos hospitais e queremos dizer que essa luta é até 
o fim do ano. Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos que fizeram o uso da 
tribuna nessa noite. Falou sobre o preconceito que foi citado nas redes sociais 
contra o carnaval é dizer que isso não vai ser aceito contra a nossa cultura; a nossa 
cidade está muito avançada hoje saiu do hospital centenário o único paciente 
internado em função da COVID, e repetimos fazer a vacina é muito importante para 
que possamos curtir o carnaval seguro. Vereador Fabiano Haubert: Saudou a 
todos. Em especial o pessoal da ABAYOMI que vem fazendo um projeto cultural 
muito importante no meio da comunidade, Dinho a nossa cultura carnavalesca tem 
que ser respeitada porque isso é um patrimônio nosso, Edmilson ali da associação 
de moradores quero dizer que esse projeto vai sair e vamos todos apoiar essa 
causa para que seja finalizada, queremos dizer que o nosso gabinete esta de portas 
abertas pra todos vocês. Na fala pessoal queremos fazer o convite a todos para dar 
uma passada na ação social junto com a secretária de saúde que vai ser feita a 
respeito do novembro azul que é muito importante. Vereador Gabriel Dias: Essa 
pessoa quis ser Prefeito ou Vice-Prefeito da nossa cidade é olha como são as coisas 
as pessoas falam mal da nossa cultura do nosso povo mas querem comandar a 
população, olha como é difícil viver no nosso país, o trabalho do pessoal do 
carnaval é muito importante e nós vemos que é lamentável esse tipo de 
preconceito e pode contar conosco para o que for preciso, nos fizemos dois 
requerimentos em julho a respeito das bocas de lobos que não foram trocadas na 
rua Frederico Meyer e Afonso cherer,  e com o volume de chuva  a água vem e fica 
alagada ali aquela área. Vereador Rafael Souza: Saudou a todos. Em especial o 
Cesinha e a Jaque que é nosso parceiro e dizer para você também Dinho, em uma 
sociedade que já esta evoluída e hoje em dia ainda tem que está falando de 
preconceito do racismo, e nos somos contra a todo discurso de ódio contra a 
qualquer tipo de pessoa, vamos fortalecer esse projeto para a comunidade de 
Santo André que seja feita essa sede da associação para ajudar toda comunidade. 
Vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Nos não podemos deixar de falar sobre 
essa situação preconceituosa, e o problema não é que o carnaval esta chegando o 
problema é que estamos no mês da consciência negra e ainda temos que escutar 
esse tipo de comentário, e dizer que Dinho o carnaval é uma coisa muito 
importante para todos e digo mais resistência contra o preconceito ao racismo, 
colocando o nosso gabinete a disposição de todos vocês. Vereador Jeferson Falcão: 
Boa noite a todos. Falar a respeito de toda a nossa comunidade que é a respeito do 
aumento do IPTU, que foi fechado agora em quinze por cento, eu e os outros 
vereadores nos queríamos incluir em pauta um projeto de lei que visava alterar o 
índice que reajusta IGPM estava absurdamente alto pelo IMPC, o governo Vanazzy 
está a dois anos aumentando os impostos e queremos fazer a diminuição disso  



 
 
 
 
 
para toda nossa comunidade; Não querem aprovar por ser da oposição, mostrem 
um projeto para diminuir os impostos para a nossa população. Vereadora Nadir 
Jesus: Queremos dizer que hoje a minha equipe já esta completando doze horas de 
trabalho, fazendo ações nas comunidades e dizer que nos vereadores trabalhamos 
para quem acha que não trabalhamos; O carnaval é um segmento cultural que tem 
que ser respeitado e se você não gosta não vai para as redes sócias falar o que bem 
quiser, porque o lugar do negro é no lugar onde ele quiser mas temos que dar 
oportunidade para que isso aconteça, queremos deixar registrado e dizer que 
apoiamos o pessoal da acadêmicos que faz um trabalho incrível em nossa 
comunidade e quero dizer mais que lugar de racista é preso e esse Doutor tem que 
ser preso. Vereador Alessandro Camilo da Silva (Lemos): Saudou a todos. 
Parabenizar a todos que fizeram uso dessa tribuna hoje e dizer para todos vocês 
que o meu gabinete esta de portas abertas; Queremos dizer que é muito difícil 
tomar essa decisão Dinho de desabafo é apoiamos a todos da comunidade 
independente de partido político que estamos aqui para representar e fazer 
diferença para o nosso povo. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, 
passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PT, vereador Tiago 
Silveira: Considerações finais vão perspectiva apenas de responder uma chamada 
de alguns vereadores aqui nessa casa, em relação ao trabalho da nossa UPA vinte 
quatro horas e dizer que amanhã o gestor da secretaria de saúde e da UPA para 
esclarecer algumas coisas que foram questionadas por alguns vereadores. Bancada 
do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Nesse momento em que nos sentimos magoados 
em função do passamento da nossa grande líder Tânia Feijo, que foi uma negra 
lutadora e quero aqui fazer uma menção a uma família que foi desmoronada á 
quinze anos atrás que a casa foi invadida e mataram o filho Lenon assassinado, essa 
morte alcançou uma resiliência na família nos amigos e isso ganhou uma proporção 
que ajudou bastante e vem ajudando muito a comunidade jovem da nossa cidade e 
queremos dizer que podemos juntar forças e dizer que com esforços tudo pode ser 
diferente vamos ser resilientes. 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=d8VOxMqYQjA 
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