
 
 
 
 
 

 
 
 

ATA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO 

DIA 16 DE MARÇO DE 2021 
 

No dia dezesseis 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. Solidarizou-se pelo Vereador Tarzan 

que perdeu o pai, vítima de COVID. TRIBUNA POPULAR: Fábio Bernardo da 

Silva, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. Explicou como funciona a 

rede solidaria de São Leopoldo por meio de benefícios sociais e que os vereadores 

podem fiscalizar,  denunciar e visitar e  fica a disposição para esclarecimentos 

e dúvidas. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do MDB, Vereador FALCAO: 

Saudou a todos. Solidarizou-se pelo Vereador Tarzan pela perda do pai. Perguntou 

ao Secretário, se tem alguma maneira das famílias que não possuem cadastro nos 

programas sociais, conseguirem a cesta básica. Bancada do PDT, Vereadora IARA 

CARDOSO: Saudou a todos. Deixou um abraço a todos os servidores que ajudaram 

na entrega dos kits alimentação. Perguntou ao secretário, quantas pessoas 

cada instituição pode inscrever, se tem limite de inscrição. Secretário FÁBIO 

BERNARDO:  Respondeu ao Vereador Falcão que o acesso é indo até o CRAS 

da região ou nas oitenta e nove organizações. Para a Vereadora Iara  

Cardoso respondeu que não existe limite, mas que precisa haver a necessidade e 

por isso fazem pesquisa para saber se tem possibilidade de tirar 

alguma família para colocarem outras. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA 

POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O 

GRANDE EXPEDIENTE:  

 

 

 



 

 

 

 

VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Solidarizou-se pelo Vereador Tarzan. 

Falou sobre o ato irresponsável do manifesto em frente ao Hospital Centenário, 

deixou nota de repúdio a esse e qualquer outro ato de aglomeração nas ruas da 

cidade.  Pediu atenção a Prefeitura para que reforce os números de telefone para 

denúncias e que as pessoas tenham mais consciência nesse momento. VEREADOR 

BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Desejou força para o Vereador Tarzan. 

Cumprimentou a Vereadora Iara Cardoso pela excelente Audiência Pública 

sobre  Coronavírus que teve depoimentos de médicos e ressalta 

a importância da Câmara junto ao comitê. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a 

todos e agradeceu  a presença do secretário Fábio Bernardo. Falou sobre o projeto 

que está tramitando na casa, para evitar o corte de água das pessoas que 

não estão trabalhando e a ideia de suspensão de cobranças dos municípios, que 

aumente o prazo da quitação do IPTU e pediu para a Comissão do COVID-19 para 

que tenha algum funcionário da UPA para dar retorno as famílias. VEREADOR 

TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Solidarizou-se pelo Vereador Tarzan. Agradeceu 

ao Secretário por todo o esclarecimento. Parabenizou a Vereadora Iara 

pela Audiência Pública que contou com falas de médicos que 

trouxeram informações e reforçaram  as medidas de controle da Pandemia. Pediu 

para que as pessoas continuem se cuidando.  VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a 

todos. Solidarizou-se pelo Vereador Tarzan. Parabenizou a Vereadora Iara Cardoso 

pela excelente Audiência Pública aonde foram feitos importantes 

encaminhamentos em prol da vida. Falou da necessidade de falar sobre o Auxílio 

emergencial que o Governo quer oferecer, deixou nota de repúdio ao ato em 

frente ao Hospital Centenário e que todas as manifestações que precisam ocorrer é 

pela Vacina Já. VEREADOR FALCÃO: Solidarizou-se pelas famílias vítimas de COVID. 

Falou que é a favor das medidas que evitem aglomerações e se preocupa com as 

pessoas que precisam trabalhar, mas que estão sem exercer suas atividades. 

Protocolou projeto de resolução para autorizar a mesa diretora a antecipar a 

devolução do saldo excedente do duodécimo da Câmara, para que seja destinado 

ao combate da Pandemia para compras de vacinas. VEREADORA IARA CARDOSO: 

Saudou a todos. Agradeceu as Vereadoras pela participação na Audiência Pública. 

Falou sobre o ato desumano em frente ao Hospital Centenário e a falta de respeito 

das pessoas em meio a Pandemia. VEREADOR LEMOS: Saudou a todos. Manifestou 

solidariedade ao Vereador Tarzan. Parabenizou o Secretário pela atuação e seu 

trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social.  

 



 

 

 

 

 

Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 

LIDERANÇA: Bancada do MDB, Vereador Falcão: Parabenizou a Vereadora Iara 

pela iniciativa da Audiência Pública e reforçou sobre o pedido de assento da 

Câmara de Vereadores no Comitê de Combate ao Coronavírus. Bancada dos 

Republicanos, Vereador Tarzan: Saudou a todos. Agradeceu as palavras de todos 

os vereadores e vereadoras. Solidarizou-se pelas famílias que perderam familiares 

com COVID-19. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Chamou a 

atenção dos pais que não estão dando a devida atenção a Pandemia, 

principalmente aos que estão levando os filhos nas praças. Bancada do PDT, 

Vereador Rafa Souza: Falou sobre o pacote de medidas que o Governo vem 

propondo para minimizar o impacto gerado na economia e no orçamento dos 

empreendedores da cidade. Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: 

Solicitou que o Governo Municipal peça a direção da UPA, que disponibilize para as 

pessoas um retorno de seus familiares que estão em atendimento. 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=pPwqk2crV0s . 

 

 Vereadora Ana Affonso 

Presidente. 

 

Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 

Vice-Presidente. 

 

Vereadora Iara Cardoso 

Secretária. 
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