
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 86ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021  
  
 
No dia quatorze 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. 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: 
Fábio Simplicio - Frente Moradia Pão e Trabalho: Saudou a todos, veio 
representando o Naiton Gama que fez um vídeo a ser reproduzido nessa casa. 
Naiton Gama: Saudou a todos, dessa vez ele veio defender a importância da 
concessão da casa de pedra para nossa instituição, será de muita importância para 
nosso projeto porque nos não temos mais lugar para colocar as doações, e a casa 
de pedra pela proximidade da unisinos seria ideal para nós, a gente renovaria 
aquele espaço, porque quem sofre com isso é a população que tem aquele espaço 
abandonado, que virou um local de usuários de drogas, propagação de doenças e 
um espaço tão bonito sendo destruído. Então contamos com essa casa para que 
esse projeto siga adiante. Alessandro Gil - Presidente do Conselho RCRC: Saudou a 
todos, hoje nessa tribuna nos vamos falar sobre um projeto que vem trazendo 
igualdade, diversidade cultural, conscientização nesse sentido irá ocorrer um 
evento no dia dezenove no museu do rio, na rua da praia,  com o intuito de acolher 
a comunidade, esse nosso projeto de iniciativa popular que já vem crescendo em 
todo o mundo que as pessoas tenham o direito do mínimo, que é um alimento, um 
teto e isso é bom para nosso país tanto para a economia como um todo. E aguardo 
a todos nesse evento maravilhoso que ira acontecer. Juliano Maciel – SEDETTEC: 
Saudou a todos, hoje o que viemos trazer nessa casa é um projeto de lei que vai 
entra na pauta essa semana, que é a respeito dos procedimentos para autorização 
de festas e eventos em praças públicas em São Leopoldo. Então é importante dizer 
que esse projeto de Lei não altera em nada  



 
 
 
 
 
o procedimento que ta vigente esse tipo de evento, isso só nos traz mais 
tranqüilidade em caso aconteça algo, seja tomada as providências corretas em 
relação. Izabel Teresinha - Presidenta do Conselho Municipal de Saúde: Saudou a 
todos, em especial o Vereador Tiago. Estamos aqui hoje para fazer um convite a 
todos da segunda conferência municipal de saúde mental, que vai acontecer no dia 
dezesseis e dezessete que vai ser toda online, então nos já estamos divulgando as 
inscrições para todos a partir da inscrição será enviado um link para ter acesso à 
conferência. Então nos não poderíamos deixar de fazer esse convite a todos para 
este evento acontecer de uma forma linda e de extrema importância para a nossa 
cidade. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PDT, vereadora Iara Cardoso: 
Saudou a todos, queremos cumprimentar de uma forma especial o Alessandro Gil 
que trouxe uma pauta excelente e queremos aprender mais sobre esse projeto. 
Izabel que trouxe uma coisa muito importante sobre a saúde mental, e dizer que 
nós iremos se fazer presente nesse projeto tão importante para a nossa sociedade. 
Saudar o Fabio Simplício que tem uma função muito importante na nossa cidade,  
esse projeto que tem como intuito cuidar da casa de pedra que vai ter uma 
finalidade ,que vai ajudar tantas pessoas. Por último saudar o Juliano Maciel que 
tem essa responsabilidade imensa no nosso município e dizer que com certeza esse 
projeto de lei será unanimidade. Bancada do Cidadania  Gabriel Dias: Saudou a 
todos, em primeiro lugar queremos falar para o pessoal da engenharia que vamos 
se fazer presente nesse projeto, para ver se está sendo mesmo utilizado o espaço 
para os fins sociais. Queremos falar para o Juliano Maciel que estamos gostando 
muito do trabalho quem vem sendo feito na secretária, e dizer que nosso gabinete 
está de portas abertas. Bancada do PT Tiago Silveira: Saudou a todos, queremos 
cumprimentar de forma muito especial o Juliano Maciel, que vem fazendo um 
trabalho excelente junto ao ministério público. Queremos aqui saudar também o 
Fabio que vem fazendo um projeto lindo que vai ajudar bastante as famílias mais 
carentes da nossa cidade que às vezes não tem o dinheiro para construir se quer 
um banheiro. Alessandro só parabenizar esse seu projeto de tantos anos, que vai 
ajudar bastante quem trabalha no mercado informal. Presidenta Izabel, estaremos 
presente na conferencia que é tão importante. ENCERRADAS AS FALAS DA 
TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA 
O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos, queremos 
falar desse projeto tão importante que é do Fábio que vai ajudar bastante as 
famílias que às vezes precisam recomeçar a sua vida. Saudar também a Izabel que 
nós fez um convite mais que especial para a conferência municipal de saúde 
mental. Pessoal da SEDETEC que nos trouxe essa pauta importante que iremos 
votar na quinta feira. Queremos parabenizar a realização da feira do livro que pôs 
pandemia já com o público, aproximou as pessoas na praça da biblioteca e dizer  
 



 
 
 
 
 
que foi tudo muito lindo. E  nos temos acompanhado o natal sem luz que tem 
muitas famílias que não em acesso a energia elétrica, ainda mais com o aumento  
da energia que não cabe no orçamento do trabalhador, isso devido as privatizações 
e o aumento do custo de vida da nossa gente. Queremos parabenizar aqui, que foi 
assinado ontem o calçamento de mais cem ruas da nossa cidade, que é uma 
questão de saúde publica. E por último fazer um convite a todos que é uma 
prestação de contas que vai acontecer amanhã a respeito do que foi gasto nesse 
mandato. Vereador Tiago Silveira: Saudou a todos, com extrema alegria que 
falamos do abaixo assinado que foi entregue ontem ao secretário de saúde, onde a 
nossa comunidade solicita então que a partir disso a comunidade da vila nova que 
na tomada de decisão ganhe um centro de saúde. Queremos falar também da 
audiência publica que foi debatido aqui nessa casa, onde foi apresentado o plano 
municipal de saúde, é como foi dito pela presidenta que foi  bem abalado a saúde 
mental de varias pessoas em decorrência da COVID. Não podemos deixar de citar 
aqui o que o governo estadual vem fazendo, que é o acesso a fralda para as 
pessoas carentes que já não bastasse tira os dois milhões do hospital centenário, 
agora vão deixar trezentos e cinqüenta pessoas sem esse insumo necessário a 
pessoas vulneráveis. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos, nos iremos 
falar aqui da aprovação unânime de oito menos que apresentei na LOA ,que é a 
construção de uma UBS na zona sul porque tem uma demanda muito grande, um 
repasse para atletas da nossa cidade tão para participações estaduais e 
internacionais, e um repasse aos alunos da rede pública para participar das feiras 
que acontecem no nosso país como fora do país, incentivando essas crianças. 
Também a construção de criação de academias em lugares das comunidades dos 
bairros fazendo a descentralização dessas academias. Queremos fazer um convite 
para o natal das crianças, que vai acontecer da praça do horto nesse sábado, com 
várias atrações, papai Noel, lanches, futebol. E por último falar da confraternização 
do PDT que ocorreu no domingo e agradecer todos que estiveram presentes.  
VEREADOR RAFAEL SOUZA: Saudou a todos, queremos saudar o secretário Juliano 
que vem com esse projeto de lei que vai ser muito importante para a nossa cidade, 
que é a regularização dos eventos nas praças da nossa cidade, e parabenizar os que 
foram responsáveis pela o evento feito ali na praça da biblioteca, que foi a vila de 
natal e foi muito importante para a comunidade que está em clima de natal. 
Queremos parabenizar aqui os responsáveis pela feira do livro que esse ano veio 
mais elaborado com um espaço digno na cultura. Cabe-nos nesse momento 
analisar o que foi feito esse ano, já que nos vamos ter poucas sessões ainda esse 
ano, em fim é muito importante nessa caminhada nos analisarmos o que podemos 
melhorar na nossa cidade para o ano que vem. Vereador Alessandro Camilo da 
Silva (Lemos): Saudou a todos, em especial o Juliano da SEDETEC, que esta de 
parabéns pelo seu projeto,  em especial também o nosso líder comunitário Naiton  



 
 
 
 
 
que deu a justificativa da área que vai ser doada para um projeto que é da nossa 
autoria, nos somos proponentes mas a idéia é dele e dizer que esse projeto vai 
ajudar muito a comunidade, que esses matérias vão esta disponíveis para as 
associações de moradores e até mesmo para aquele pessoal mais carente que tem 
sua residência destruída por catástrofes naturais. Vereador Brasil Oliveira: Saudou 
a todos, em especial a quem fez o uso da tribuna popular. De imediato já queremos 
agradecer a presença dos vereadores, que se fizeram presente ontem na 
homenagem que foi feita aqui ontem ao centro de oncologia do centenário que se 
faz tão importante para nossa cidade, sendo modelo para outros hospitais. 
Estamos finalizando esse ano que foi tão restrito para nós vereadores em seus 
mandatos, então vamos vê o que pode ser feito de melhor em dois mil e vinte e 
dois cabe a nós analisar o que pode ser melhorado. E também aqui não podemos 
deixar de falar da questão da saúde que está muito precária em alguns pontos na 
nossa cidade em especial o bairro Jardim América, e hoje nessa casa foi  aprovada a 
ampliação do espaço na unidade básica do bairro. Da mesma forma pedimos uma 
unidade básica para o bairro independência. E realmente esperamos que essas 
demandas seja tomadas no próximo ano. Vereador Falcão: Saudou a todos 
presentes nessa casa, tenho algumas duvidas sobre esse projeto do Naiton que vai 
ser votado nessa casa na quinta e para votar favorável quero sanar algumas 
duvidas. Cumprimentar o secretário Juliano que deveria ser um exemplo para 
todos os demais, ele que sempre vem aqui apresenta a pauta e explica bem o 
projeto a ser votado nessa casa e sendo unânime às votações. Agradecer e 
parabenizar o Vereador Lemos, que fez uma bela festa para as crianças. Vereador 
Gabriel Dias: Saudou a todos, a primeira coisa que nos queremos falar aqui é da 
audiência publica que teve agora à tarde, independente do que o nosso partido faz, 
nos priorizamos o que melhor para o povo de São Leopoldo. Parabenizar o 
secretário aqui presente pelo projeto de natal que teve nesse domingo e nós 
fizemos  presentes prestigiando o que é melhor para o nosso povo. Outro assunto 
que temos que falar aqui é a respeito do empréstimo assinado com a caixa, e o que 
nos queremos não é nem esse projeto. Queremos saber sobre o primeiro projeto 
que foi feito, mas não foi apresentado para nós. Vereadora Nadir Jesus: Saudou a 
todos, parabenizar todos os projetos apresentados aqui nessa casa hoje. Queremos 
falar aqui também da importância do contrato assinado ontem com a caixa 
econômica, para melhorias da nossa cidade e dizer que foi um bonito ato que vai 
ser feito para a população. Falar aqui também da audiência publica ontem que foi 
muito interessante,  nos nunca ouvimos dizer que saúde esta boa sempre tem algo 
precário, agora se o pessoal diz que a saúde está ruim como vamos ficar sem dois 
milhões a partir de janeiro. Só vai ficar mais precária.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada do PSB, Alessandro Camilo da Silva (Lemos): Nós queremos 
dizer aqui hoje que a nossa festa, que com a ajuda de todos deu certo e foi muito 
gratificante para nos vê todas aquelas crianças felizes, e isso vai ser uma coisa 
inesquecível para todos ali presentes e nos vereadores deveríamos nos unir cada 
vez mais para tomar mais atitudes como essa. Bancada do PT, Vereador Tiago 
Silveira: Só para dizer que ontem teve o nosso ultimo diretório do ano ali na sede 
do nosso partido, e estamos confiantes com a candidatura do Lula que vai vim pra 
trazer a diferença desse governo fascista que veio nos prejudicando. Bancada do 
Cidadania, vereador Gabriel Dias: Fazer a comunicação que amanhã nos temos a 
sessão extraordinária para ajudar o povo de São Leopoldo, para todos ter um pôs 
pandemia não tão pesado nas suas contas. O principal ponto ali é o projeto do IPTU 
para tirar o IGPM. Bancada do PSD, vereador Brasil Oliveira: Não podemos deixar 
de falar que ali no dia dezenove vai ter a nossa festa de natal ali no bairro campina 
e estamos aceitando doações. E também aqui dizer que essa audiência da saúde, e 
comunicar o vereador Tiago que disse que algum de nos falava mal dos servidores, 
e nos nunca falamos isso, muito pelo contrário nos sempre apoiamos todos os 
servidores. 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=wxI7dU0zzJo 
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