
 

 

 

ATA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO 

DIA 02 DE MARÇO DE 2021 
 

No dia dois de março 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. Falou sobre a 

reunião do Movimento Vacina Já que teve muitos participantes na luta em defesa 

da vacina na cidade e ressaltou a sua indignação com o Governo Federal pelo veto 

de compras de vacinas para o País. Logo em seguida concedeu a palavra aos 

representantes para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Uilson Silva, 

Presidente da associação de moradores da Vicentina. Parabenizou e apoiou o 

Movimento Vacina já. Mostrou indignação por ver que tem pessoas que não 

acreditam no que está acontecendo e parabenizou os profissionais que estão na 

linha de frente. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 

INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 

VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Lamentou sobre a situação do nosso 

país sobre o desgoverno em relação a vacinação e falou sobre a falta de recursos e 

o descaso mesmo antes da Pandemia do Hospital Centenário. VEREADOR TIAGO 

SILVEIRA: Saudou a todos. Falou da importância do Movimento Vacina Já e a união 

de todos para que o Governo libere a compra da vacina no Estado e municípios. E 

que antes do Hospital tem as unidades básicas de saúde que precisam de emendas 

para mais profissionais na cidade. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. 

Parabenizou o lançamento do Movimento Vacina Já, que envolveu o executivo, 

legislativo e a sociedade. Mostrou a sua indignação com o desgoverno no veto de 

compras de vacinas, pediu apoio para os colegas vereadores ao Prefeito e ao 

Movimento Vacina Já.  



 

 

 

VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Solidarizou-se pelas famílias que 

perderam familiares para a COVID-19 e que essa situação poderia ter sido 

minimizada se o Governo Central tivesse atenção e responsabilidade ás vacinas e 

dado exemplo de isolamento social. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. 

Mostrou indignação com irresponsabilidade do Governo Federal com a vida das 

pessoas, um Governo contra a compra de vacinas. Parabenizou o Prefeito Vanazzy 

pela preocupação com a vida, por priorizar a saúde e ser a favor da vacina para 

todos. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos e em especial ao Cabeça, 

Uilson Silva. Cumprimentou a Presidenta Ana Affonso pelo Movimento Vacina Já. 

Falou sobre a movimentação das pessoas em busca da vacina no ginásio e pediu 

para que as pessoas continuem se cuidando e fazendo o isolamento. Pediu para 

que as emendas parlamentares sejam voltadas para as urgências e emergências. 

VEREADOR ADAO RAMBOR: Saudou a todos. Falou que está decepcionado com o 

Governo Federal por não estar ajudando o Governo Municipal na compra das 

vacinas. Pediu que cada pessoa fizesse a sua parte se cuidando e que a vacina é 

urgente. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: 

Cumprimentou o presidente Uilson, parabenizou pela fala e pelo 

comprometimento e compromisso pela comunidade. Ressaltou a importância da 

fala no Uso da Tribuna e pediu para que continuem se cuidando contra o 

Coronavírus. Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Falou da 

responsabilidade e comprometimento do Prefeito Vanazzi nesta Pandemia. Falou 

sobre a suspensão da cobrança da Zona Azul. Bancada do Cidadania, Vereador 

Gabriel Dias: Falou que não adianta fazer Lockdown em uma cidade, o Estado 

precisa estar junto com as cidades. Bancada do MDB, Vereador Falcão: Saudou a 

todos. Falou que a Câmara deveria ter um assento no Comitê do COVID-19. 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=42kRDOV-BdM . 
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Vereadora Ana Affonso 

Presidente. 

 

Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 

Vice-Presidente. 

 

Vereadora Iara Cardoso 

Secretária. 

 


