
 

 

 

ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO 

DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

No dia vinte e três 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, Rafael 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. Pela Bancada do 

PSB, Alessandro Camilo da Silva (Lemos). A Senhora Presidenta declara aberta a 

presente Sessão Ordinária. Saudou a todos os senhores vereadores e vereadoras 

presentes e a mesa diretora. Falou sobre as pautas relacionadas à COVID-19 que é 

o assunto mais importante da Sessão. Logo em seguida concedeu a palavra aos 

representantes para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Marcel Frison, 

Secretário Municipal de Saúde. Saudou a todos os vereadores e vereadoras 

presentes. Falou que está bem representado pela sua suplente Vereadora Nadir 

Jesus. Falou sobre a gravidade do vírus em todas as regiões, as complicações no 

atendimento e superlotação no Hospital com falta de leitos na UTI COVID, pediu 

para que as pessoas se cuidem, evitando aglomerações e usando máscara e álcool 

gel. Debateu sobre a falta de planejamento e capacidade do Governo Federal em 

brincar com a vida das pessoas e com a realidade, não oferecendo a vacina que é 

um direito para todos. Falou sobre a mobilização Nacional da Vacina que ocorrerá 

dia vinte e quatro e pediu para que a Câmara se mobilizasse na vacinação para 

todos. Lilian Silva, Presidenta da Fundação Hospital Centenário, cumprimentou 

todos os representantes da casa e agradeceu o espaço para falar sobre o cenário 

do vírus na cidade. Falou sobre o colapso na área da saúde, a falta de leitos na UTI, 

o bloqueio das cirurgias seletivas para o isolamento do paciente, e a busca de 

melhores condições para a área COVID. Pediu para apoiarem o lockdown e lutarem 

pela vacina.  

 

 



 

 

ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 

SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE:  VEREADOR GABRIEL 

DIAS: Saudou a todos. Solicitou que as lives do Governo Municipal não aconteçam 

no mesmo horário da Sessão Plenária. Falou sobre o fechamento dos comércios, 

que é importante ouvir outros setores da sociedade junto com o Governo e que 

sempre é a favor da vacinação. Agradeceu aos trabalhadores da saúde por estarem 

atuando na área COVID. A Presidenta Ana Affonso, ressaltou que a live da 

Prefeitura teve problemas técnicos e que essa ocorrerá amanhã ás dez horas, sobre 

o novo decreto e medidas adotadas.  VEREADOA IARA CARDOSO: Saudou a todos. 

Falou sobre a falta de planejamento do Governo Federal, a escassez de capacidade 

hospitalar e atendimento médico em meio à pandemia. Convidou os colegas 

vereadores a participarem da política parlamentar para discutirem a questão sobre 

as vacinas, a ocupação dos leitos de UTI, a fiscalização de aglomeração e fazerem 

campanhas de conscientização da população para uso de máscara, distanciamento 

social e álcool em gel. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Pediu para que os 

vereadores se unam para um único objetivo, defender a vacina. E pensar juntos 

para amenizar e evitar o colapso na saúde em todas as cidades da região, usando 

máscara, álcool em gel e evitando aglomeração. VEREADORA NADIR JESUS: 

Saudou a todos. Falou sobre a falta de comprometimento do Governo Federal com 

a vida e por isso a falta de vacinas. Ressaltou que o Prefeito da cidade, desde o 

inicio da pandemia, lutou e luta sozinho contra a questão econômica e tem 

comprometimento com a vida. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Falou 

que um dos sofrimentos em meio à pandemia é o psicológico e que com isso 

requer a frente parlamentar em defesa da saúde mental juntamente com 

profissionais, usuários e a população para estarem preparados na pós-pandemia. 

Apresentou duas moções para aprovação, a primeira é um apelo ao congresso 

nacional e ao ministério da saúde em favor da Campanha de Imunização em massa, 

e a segunda moção de apoio pela recomposição do orçamento do sistema único de 

saúde. Falou que ainda não é o momento de voltar ás aulas. VEREADOR HITLER 

PEDERSSETTI: Saudou a todos. Falou sobre as denúncias que está recebendo da 

falta de fiscalização nas pessoas que estão sendo vacinadas. Questionou medidas 

adotadas no novo decreto. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, 

passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou 

a presidente Lilian, solidarizou-se com a fala, dizendo que é a favor do lockdown e 

do movimento vacina já. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a presidente Lilian e 

fez alguns questionamentos para esclarecer com a população.  



 

 

VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a presidente Lilian, parabenizou por 

esclarecer as perguntas e por ainda estar conseguindo atender no Hospital nesse 

momento difícil na saúde. VEREADOR BRASIL: Saudou a presidente Lilian, falou 

sobre a importância em debater sobre a pandemia e o Lockdown, procurando 

amenizar esse momento.  VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Solidarizou-se com 

a fala da presidente Lilian e por todos que estão na linha de frente do COVID no 

Hospital Centenário. Falou da importância do movimento Vacina Já e que seu 

Gabinete está à disposição. Pediu a sensibilidade do Prefeito por conta da live que 

foi no horário da Sessão e mais transparência em relação ao Comitê de atenção ao 

Coronavírus. 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=vuaCOoZxlHQ . 

 

Vereadora Ana Affonso 

Presidente. 

 

Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 

Vice-Presidente. 

 

Vereadora Iara Cardoso 

Secretária. 
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