
 

 

 

ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO 

DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

No dia nove de fevereiro 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, Iara Cardoso, 

Rafa Souza, Adão Rambor. 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 da Silva. A Senhora Presidenta declara aberta a 

presente Sessão Ordinária.    Saudando a todos os senhores vereadores e 

vereadoras presentes, está feliz com o retorno da Sessão Plenária, com a 

participação da comunidade através da Tribuna Popular, e o debate político entre 

todos os  vereadores, mesmo sendo de forma remota. Logo em seguida concedeu a 

palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem na TRIBUNA 

POPULAR: Senhora Janaína Silveira Lemes, membra do Grupo de Mulheres Sonhos 

e Sabores da Ocupação Steigleder, falou sobre as dificuldades das famílias da 

ocupação e da comunidade sem ter uma renda, solicitou para os senhores  

Vereadores ajuda nos projetos sociais para  aquela população.  Senhor Marco 

Aurélio Pedreira, representante dos Moradores da Cooperativa Habitacional 

Coohap, falou sobre a importância da infra  estrutura e calçamento que foi 

realizado nas cooperativas.  Senhor Andrei Rex, Presidente do Sindisaúde Vale dos 

Sinos e representante do Sindicato de Servidores Públicos de São Leopoldo, falou 

sobre a Pandemia e pediu para que os Vereadores se unam em busca pela 

vacinação em massa. A Presidenta agradeceu e falou sobre a importância das falas 

dos representantes que fizeram uso da Tribuna.  ENCERRADAS AS FALAS DA 

TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA 

O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADORA NADIR JESUS: Saudou os colegas vereadores 

e aos representantes da comunidade que fizeram o uso da Tribuna, ressaltou a 

importância da vacinação para todos e que seu gabinete está aberto e a disposição 

para a comunidade leopoldense.  

 



 

VEREADOR FALCÃO: Saudou os colegas vereadores e aos representantes que 

usaram a Tribuna Popular, falou que seu gabinete está a disposição e achou válida 

a participação de cada um. Apontou sobre os três projetos de lei que está em 

trâmites legais. Ressaltou que ainda não é o momento para o retorno das aulas e a 

importância da vacinação para todos. VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou os 

colegas vereadores e a todos que estão assistindo pelo Youtube. Falou sobre ter 

protocolado a resolução da frente parlamentar de enfrentamento a COVID e a 

FUNCOVID que são projetos de lei do seu mandato, falou sobre o início da 

vacinação para os idosos, com oitenta e cinco anos ou mais, residentes de São 

Leopoldo. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Solidarizou-se com a fala dos 

convidados da Tribuna Popular. Citou a grande demanda no gabinete sobre a volta 

as aulas, porém a grande preocupação é a vacina para imunizar os professores e a 

população. Protocolou o pedido de Audiência Pública para ouvir todas as partes 

sobre um possível retorno das aulas e uma frente parlamentar para acompanhar o 

tema Ciência e Tecnologia na cidade. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a 

Presidenta e os colegas Vereadores, ressaltou a importância da comunidade no uso 

da Tribuna Popular. Falou sobre o retorno das aulas de forma híbrida e a 

preocupação dos pais para um possível retorno as aulas presenciais, sem a 

vacinação. Citou a grande demanda do gabinete sobre a falta de médicos da cidade 

e o aumento na taxa da água e IPTU. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. 

Falou sobre o aumento do endividamento da cidade, o aumento das taxas de IPTU 

e água. Ressaltou sobre a saúde e a importância dos professores e finalizou 

pedindo que o retorno das aulas aconteça somente depois da vacinação. Encerrada 

as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 

Bancada do Republicanos, Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan): Saudou a 

todos. Citou o projeto Vereador na Comunidade no Bairro Santos Dumont. 

Agradeceu a participação da comunidade do Bairro e ao Prefeito Vanazzi pela 

reforma da ponte no Bairro Santa Marta. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: 

Saudou as três entidades que fizeram o uso da Tribuna Popular e coloca o seu 

gabinete à disposição. Destacou a ampla vacinação da população e parabenizou os 

aniversariantes do mês. Ressaltou o aniversário de 41 anos do Partido dos 

Trabalhadores. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Ressaltou a importância 

da vacinação. Parabenizou o trabalho do Vereador Adão Rambor que realiza 

sempre na sua comunidade. Bancada da Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Deixou 

seu gabinete a disposição para a comunidade. Ressaltou a criação do projeto junto 

com o Vereador Falcão para reservar cinqüenta por cento de vagas em eventos 

culturais para artistas locais 



 

 

Bancada do MDB, Vereador Falcão: Ressaltou sobre o aumento de IPTU durante a 

Pandemia e o endividamento da cidade com o IAPS. 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=QS7bvc2QfEM.  

 

Vereadora Ana Affonso 

Presidente. 

 

Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 

Vice-Presidente. 

 

Vereadora Iara Cardoso 

Secretária. 
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