
 
 
 

 
ATA DA 16ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO 

DIA 30 DE MARÇO DE 2021 
 

No dia trinta 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. Saudou as lideranças da comunidade que faram  uso da 

palavra, Dona Heide Kirst Coordenadora Geral da Associação Mantenedora 

Pandorga e também ao Senhor  Giovane da Silva representante da Sindiágua RS. 

Em seguida a Presidenta declarou aberta a Sessão, concedeu a palavra aos 

representantes para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Heide Kirst, 

Representante da Associação Mantenedora Pandorga. Saudou a todos. Falou 

sobre como esta sendo seu trabalho na pandemia com os autistas e sobre o 

trabalho consistente com as famílias. Devido a pandemia ela ressaltou a 

importância da socialização entre os colegas que os autistas estão sentindo. Senhor 

Giovane da Silva, Representante do Sindiágua/RS. Saudou a todos os presentes. 

Vem pedir o apoio dos Senhores Vereadores para uma moção de repúdio ao 

Senhor Governador do Estado, sobre a intenção de privatizar a CORSAN, após 

explanar sobre o assunto agradece a todos os Senhores Vereadores pela atenção. 

FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: A Senhora Presidenta agradece as lideranças da 

comunidade por trazerem dois temas importantes, a temática da inclusão dos 

autistas,do acesso e a temática da água. Pedindo o apoio da casa legislativa para 

que não haja privatização da CORSAN e BANRISUL sem uma consulta pública.  

Bancada PDT, Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos os presentes. Saudou Heide 

pela sua representatividade na Pandorga junto aos alunos e familiares. Ela 

responde ao Senhor Giovane que apóia totalmente a moção e que também seria 

importante a participação dos senhores Deputados e bancadas da Assembléia 

Legislativa, se manifestem contra as privatizações da Corsan e que seja  



 

 

 

encaminhada Senhor Governador do Estado, Eduardo Leite, e cita também a 

privatização da CEE e ressalta a importância da consulta popular e que aja um 

Plebiscito. Bancada do CIDADANIA, Gabriel Dias. Saudou a todos. Parabenizou a 

Associação Mantenedora Pandorga e deixou seu gabinete a disposição. Bancada do 

PT, Tiago Silveira: Saudou a todos presentes.Parabenizou a Pandorga pela 

sensibilização da sociedade para as pessoas com autismo. Falou que tem em sua 

memória a lembrança de que, o Senhor Governador Eduardo Leite nas suas 

propagandas do ano de dois mil e dezoito, frisou que não privatizaria nenhum 

serviço Público,Estadual sob sua responsabilidade,pois teria cuidado com a 

população e com os trabalhadores. E deixou seu apoio para  moção de repúdio a 

ação e tentativa do Senhor Governador Eduardo Leite em privatizar a CORSAN. A 

Presidenta fez uma pequena correção na fala do Vereador Tiago sobre a moção. 

Esclareceu que já foi protocolado pela casa e vários vereadores já assinaram. 

ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 

SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR RAFA SOUZA: 

Iniciou agradecendo a Presidenta pelas palavras, pois foi nomeado pelo Senhor 

Prefeito Ary Vanazzi como líder do governo e assume esse compromisso.Saudou a 

todos presentes.Parabenizou Heide pelo seu trabalho na Pandorga e traz uma 

questão importante em que os autistas estão afastados dos seus ambientes 

escolares, por conta da pandemia,com isso causa o afastamento do convívio social 

que é muito importante para eles.Pede atenção do executivo na fiscalização do 

comprimento da lei 8626/2017 que é extremamente importante para as pessoas 

que possuem espectro autista.Saudou Giovane e falou que é incoerente e uma 

barbárie o que querem fazer com a CORSAN e CEE, que é um patrimônio público 

dos gaúchos, e é contra a privatização.VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a 

todos presentes.Parabenizou Heide pelo seu trabalho excelente mesmo com 

poucos recursos.Parabenizou o Senhor Vereador Rafa Souza pelo compromisso e 

responsabilidade que foi dado.Falou do ônibus da Saúde que estará no bairro 

Independência fazendo vacinas para idosos acima dos sessenta e oito 

anos.Aproveitou e pediu para  a base de Governo e o líder de governo  o aumento 

número de testagem de COVID nos bairros e UBS, mesmo sabendo  das 

dificuldades,mas para descobrir o mais breve possível e facilitar o tratamento para 

as pessoas. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Parabenizou o Governo do 

Municipal por ter feito um projeto para ajudar os setores que precisavam e ter 

incluído as atividades físicas como serviço essencial . 



 

 

 

Ficou triste por ver que a cidade de São Leopoldo saiu em uma reportagem no 

Jornal New York Times,pelo Município não suprir a demanda da saúde e pede a 

conscientização para que todos os recursos sejam destinados para a saúde do 

Município. Falou sobre os Conselheiros Tutelares que não pararam seu trabalho na 

pandemia e pede que os coloquem no grupo de prioridade, pois seu trabalho é 

importante. Repudiou o projeto Estado de Mobilização Nacional do Governo 

Federal, que ainda não foi aprovado ,é claramente uma tentativa de golpear o 

Estado Democrático de Direito e o povo precisa de comida na mesa e vacina já. 

VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Apresentou o Programa de Geração 

de Emprego e Renda, buscando oportunidades e serviços para as pessoas em 

situação de rua para executar trabalhos, exemplo jardinagem. Falou sobre a ação 

da Prefeitura em descentralizar os pontos da vacinação e a importância dessa ação 

que fez com que mil e quinhentas pessoas fossem vacinadas. Parabenizou o colega 

Vereador Rafa Souza pelo importante papel que assumiu como líder do Governo. 

VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Parabenizou a Heide pela fala na 

Tribuna Popular e ressaltou para o Giovane que é contra a privatização da Corsan. 

Pediu para que o Vereador Gabriel Dias juntamente com seus pares, solicite ao 

Governo Federal uma lista onde os Conselheiros Tutelares sejam prioritários. 

Parabenizou o Vereador Rafa Souza por ser o líder do Governo e pelo Dia da 

Juventude. VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Parabenizou o colega vereador 

Rafa Souza por ser o Líder de Governo e desejou sucesso. Falou sobre a sanção da 

lei que reconhece as atividades de educação física como atividades essenciais e 

protocolou um pedido para que esses profissionais estejam na lista de profissionais 

da saúde para receberem a vacinação. Encerrada as inscrições do Grande 

Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do Cidadania, 

Vereador Gabriel Dias: Leu um ofício que dizia que os conselheiros tutelares 

deveriam ser inclusos no grupo prioritário para a vacinação. Bancada do MDB, 

Vereador Falcão: Falou sobre a sugestão que deu ao Governo para antecipação do 

Duodécimo. Bancada do Republicanos, Vereador Tarzan: Saudou a todos. 

Parabenizou a Heide pela causa com a inclusão social do autista e deixou seu 

gabinete a disposição. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Falou sobre o 

bloqueio do Governo Federal para compra de vacinas. Bancada do PDT, Vereadora 

Iara Cardoso: Saudou a todos. Parabenizou o colega vereador Rafa Souza por ser 

Líder de Governo. 



 

 

 

Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Pediu Vacina Já e informou que amanhã 

começa a faixa etária de sessenta e sete anos e sessenta e cinco anos na quarta-

feira para vacinação na cidade. Falou sobre a Campanha que o Vereador Lemos 

propôs para as pessoas levarem alimento não perecível na hora da vacinação, para 

doar ao banco de alimentos, junto poderiam levar ração para o canil Municipal. 

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=Y91Ky-8CRcU . 

 

 

Vereadora Ana Affonso 

Presidente. 

 

Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 

Vice-Presidente. 

 

Vereadora Iara Cardoso 

Secretária. 

 

https://www.camarasaoleopoldo.rs.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Y91Ky-8CRcU

