
 
 
 
 
 
 

ATA DA 80ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021  
  
 
No dia vinte e três 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: Jones Diego Gomes Pereira, Presidente da 
Associação de Moradores da Cohab Feitoria. Saudou a todos. Agradeceu a todos 
pela oportunidade de falar sobre a Associação de moradores do bairro Feitoria. 
Falou que a associação estava de portas fechadas e com essa nova gestão 
conseguiram abrir as portas e com isso solicitou unidade móvel de vacinação para 
os moradores e entrega dos kits alimentação. Deixou o convite para o dia dez de 
dezembro ás dezoito horas será o dia da posse da nova gestão/diretoria da 
associação de moradores. Saionara, representante da Casa Aberta: Pediu ajuda 
para os vereadores para fazer melhorias para as crianças da Casa Aberta, entre as 
melhorias estão rampas de acesso, ampliação dos banheiros, comprar colchão, 
beliches. Falou e ofereceu a rifa de ação entre amigos no valor de dez reais para 
poder ajudar nas melhorias. Elci, representante do COMUDE: Agradeceu a todos 
pelo espaço cedido para falar sobre a consulta popular, pediu votos para a 
demanda que é a reforma da casa do imigrante. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: 
Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: Deixou seu gabinete a disposição 
para a Casa Aberta e seu apoio para a reforma da casa do imigrante. Bancada do 
PT, vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Parabenizou a luta da representante 
Saionara e deixou seu gabinete a disposição. Falou que podiam chamar a casa do 
imigrante de Casa da Feitoria, pois outras pessoas viveram lá antes dos imigrantes 
chegarem. Bancada do PDT, vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Deixou seu 
gabinete a disposição para todos que usaram a Tribuna Popular.  
 



 
 
 
 
 
Bancada do PSD, vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Parabenizou o 
representante da associação de moradores da Feitoria por abrir as portas da 
associação para a comunidade novamente. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA 
POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR LEMOS: Saudou a todos. Deixou seu gabinete a 
disposição para os representantes que fizeram uso da Tribuna. VEREADORA IARA 
CARDOSO: Saudou a todos. Convidou a todos para a atividade de amanhã no 
Teatro Municipal, lançamento do livro “Sempre foi sobre nós” da ex deputada 
Manuela dÀvila. Falou que ser mulher na política é para mulheres fortes. Deixou o 
convite para todos para a sessão solene do dia vente e seis às dezessete horas, 
para a entrega de Cidadã Leopoldense à Jurema Chaves. VEREADOR RAFA SOUZA: 
Saudou a todos. Deixou a disposição seu gabinete para os representantes que 
fizeram o uso da Tribuna. Falou da Audiência Pública que será realizada na quinta 
feira sobre o LOA para falar sobre as emendas que serão protocoladas e o prazo 
final para protocolar é dia dois de dezembro. VEREADOR FABIANO HAUBERT: 
Saudou a todos. Deixou seu gabinete a disposição para o representante da 
Associação de Moradores do bairro Feitoria e apoia o trabalho voluntário. Falou da 
atividade Novembro Azul com entrega de informativos para a saúde dos homens 
ao mês do câncer de próstata. Deixou o convite para a sessão Solene do dia vinte e 
nove às dezessete horas, em homenagem as vacinadoras do COVID e para o dia 
vinte e sete às oito e trinta da manhã para realização da pré-conferência da Saúde 
Mental, na Avenida Feitoria na casa do vinho. VEREADOR GABRIEL DIAS: Falou da 
visita que fez ao secretário da educação para tratar do tema para criação de cargos 
para os orientadores escolares e uma remodelação dos cargos de supervisores 
escolares. Deixou o convite para a Sessão Solene de amanhã ás dezessete horas, 
para a entrega de Cidadão Leopoldense ao Sérgio Guimarães Brito. Protocolou 
junto com o colega vereador Falcão, um projeto para baixar o reajuste do IPTU. 
VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Deixou seu gabinete a disposição para todos 
que fizeram uso da Tribuna. Perguntou o motivo para não ter pediatria no Ubam 
Feitoria e NeuroPediatra na cidade. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. 
Agradeceu a colega vereadora Nadir Jesus pela Sessão Solene realizada na sexta em 
homenagem ao Dia da Consciência Negra e que sentiu falta dos colegas 
vereadores. Falou que seu gabinete móvel está passando por todos os bairros 
trazendo as demandas e que precisam ser resolvidas. Sugeriu que a prefeitura volte 
a mandar o carnê do IPTU para as residências, para não ter transtorno em atrasar 
ou não receber o IPTU. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou da 
Audiência Pública para a reforma da casa do imigrante e do projeto para respaldo 
assinado pelo prefeito Vanazzi. Convidou todos para a atividade de amanhã no 
Teatro Municipal ás dezessete horas, o lançamento do livro da ex deputada 
Manuela dÀvila junto com as vereadores Nadir Jesus e a ex prefeita Paulete.  



 
 
 
 
 
 
VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Falou da reunião que teve ontem 
com o prefeito Vanazzi trazendo as emendas que conquistaram com o deputado 
federal Henrique Fontana, a deputada federal Maria do Rosário e o deputado 
federal Elvino Bohn Gass para serem investidos na saúde para o combate ao 
tratamento ao câncer. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Falou da 
importância da presença dos colegas vereadores Brasil Oliveira, Tiago Silveira e 
Hitler e lamentou a falta dos outros colegas vereadores na Sessão Solene ao Dia da 
Consciência Negra. Falou que espera todos para o café e a capacitação/formação 
étnico-racial de amanhã. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos 
a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PSD, vereador Brasil Oliveira: Falou 
da visita que fez ao vice-prefeito Ari Moura e que se sentiu bem em vê-lo voltando 
ao trabalho. Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Falou que gostaria de ver 
todos os colegas vereadores no café e formação étnico-racial de amanhã. Bancada 
do MDB, vereador Falcão: Falou da demora para marcar um especialista nos 
postos de saúde da cidade. Bancada do Cidadania, vereador Gabriel Dias: Falou 
que vai fiscalizar os contratos de ubs, samu para saber os valores que são pagos e 
se realmente tem todos os profissionais trabalhando nas áreas. 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=XB5oXjlIdwA 
 

  
 

Vereadora Ana Affonso  
Presidente.  
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