
 
 
 
 
 
 

ATA DA 84ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021  
  
 
No dia sete de dezembro 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: Não 
houve inscritos para o uso da Tribuna. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA 
POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Pediu a ajuda 
dos colegas vereadores para aprovarem um novo regimento sem os quinze dias a 
mais de recesso parlamentar. Fiscalizou o centro de saúde Capilé para saber sobre 
o raio X, descobriu que existe um aparelho no centro Capilé e por isso a demora 
para o atendimento e solicitou um aparelho de raio x para a Ubam Feitoria para 
atender aquela região, assim as pessoas não precisam se decolar até o Capilé para 
realizar esse exame. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Falou da emenda 
parlamentar de um milhão de reais que o Deputado Pompeo de Mattos destinou 
para a cidade de São Leopoldo para a obra de infra estrutura da ponte da Br 116. 
Lembrou da sessão extraordinária da votação da LOA de quinta-feira e na próxima 
terça-feira e deixou o convite para o Semae Cultural que ocorrerá na Praça da 
Biblioteca. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Agradeceu a todos que 
compraram o galeto da ALUREU. Falou da atividade cultural realizada no domingo 
na escola de samba Império do Sol e deixou seu incentivo para a vacinação que 
ainda está acontecendo no Ginásio Municipal, Centro de Evento e Ônibus da Saúde. 
VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou dos descartes de lixo em lugares 
irregulares pela cidade e são muitas demandas e denúncias sobre esse lixo 
extradomiciliar. Pediu as placas de proibido colocar lixo para facilitar que as 
pessoas coloquem os lixos em lugares inadequados e falou da Ação de Natal que 
será realizada no Bairro São Cristóvão dia dezenove de dezembro. VEREADOR 



BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou do fechamento do Canil Municipal por 
causa da super lotação e que preocupa o aumento do abandono de animais nas 
ruas nessa época e falou da dificuldade que os moradores do bairro Independência 
têm para conseguir ficha no ônibus da saúde, pois vão moradores de outros bairros 
e acabam pegando as fichas e pediu ajuda para resolver essa demanda. Convidou a 
todos para a Sessão Solene ao Dia da Família na sexta-feira dia dez. Encerrada as 
inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 
Bancada do Republicanos, vereador Tarzan: Saudou a todos. Agradeceu a todos 
que colaboraram com a festa de natal realizada no domingo na Henrique Bier, na 
Praça do Mauá. Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Falou da 
homenagem/certificado que recebeu da Assembléia Legislativa do Estado da 
Frente Parlamentar ao Combate ao Racismo como uma das trinta 
representatividades negras do Estado no meio político. Bancada do PSD, vereador 
Brasil Oliveira: Parabenizou o colega vereador Tiago Silveira pela homenagem 
recebida e falou da dificuldade para marcar um especialista pelo telefone do 
Centro Capilé. Protocolou o pedido para a volta do carnê de IPTU. Bancada do PDT, 
vereador Rafa Souza: Parabenizou o colega vereador Tarzan pela atividade 
realizada no domingo no Parque Mauá e deixou o convite para a festa de 
encerramento do Partido PDT. A Presidenta Ana Affonso falou da convocação para 
a sessão extraordinária na próxima quinta-feira às dezesseis horas para a pauta de 
projetos de lei e às dezenove horas a sessão ordinária normal. 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=OiKdYM3vI50 
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