
 
 
 
 
 

 
 
 

ATA DA 18ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO 

DIA 06 DE ABRIL DE 2021 
 

No dia seis de abril 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. Convidou a todos para amanhã, junto com o Movimento Vacina Já, 

para o Ato Simbólico Grito Silencioso pela Vida pelo Dia Mundial da Saúde em 

frente à Câmara de Vereadores de São Leopoldo. TRIBUNA POPULAR: Isabel 

Teresinha de Souza de Oliveira, Presidenta do Conselho Municipal de Saúde 

(CMS) e da Associação de Lúpus e Outras Doenças Reumáticas do Vale do Rio dos 

Sinos (ALUREU-SINOS). Agradeceu o convite para participar da Tribuna Popular. 

Falou da crise sanitária que estamos vivendo com falta de vacinas, medicamentos e 

insumos, um exemplo são os pacientes que fizeram transplante de rim. O 

Ministério da Saúde comprava de um laboratório, a partir que esse Governo 

Federal assumiu, começou a produzir o medicamento e quando surgiu a Pandemia 

eles pararam com a produção do medicamento e começaram a produção do 

medicamento para Lúpus. Deixou o convite aos Senhores Vereadores para 

apresentarem projetos para o Conselho Municipal de Saúde para trabalharem 

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

Saudou a todos. Lamentou as mortes na cidade causada pela Pandemia. Perguntou 

para a Isabel, quando ocorrem as reuniões do Conselho Municipal de Saúde e 

quem pode participar. Bancada do PT, Vereador TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. 

Convidou os Senhores Vereadores para conhecerem o trabalho da ALUREU e 

incentivarem a participação de todos da cidade. Bancada do PDT, Vereadora IARA 

CARDOSO: Saudou a todos. Saudou em especial a Presidenta Isabel, pela luta na 

saúde e dedicação e destaque no seu trabalho. Bancada do PSD, Vereador BRASIL 

OLIVEIRA: Saudou a todos e em especial a Presidenta Isabel, pela luta e dedicação 

em seu trabalho. Deixou seu gabinete a disposição para qualquer ajuda.  



 

 

 

 

Presidenta ISABEL:  Respondeu ao Vereador Falcão que o Conselho se reúne duas 

vezes no mês e que todos podem participar da reunião, informando antes pelo 

grupo do WhatsApp.  Agradeceu e gostaria da aproximação da Câmara no Conselho 

Municipal de Saúde. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 

INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 

EXPEDIENTE:VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Falou sobre o anúncio do 

Prefeito junto com o Secretário de Obras no Jardim Viaduto na Zona Norte, para 

sanar o problema de alagamento na região. Parabenizou o Governo Municipal que 

mesmo diante da Pandemia continua trabalhando pela população. VEREADOR 

BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou que conversou com o Secretário de 

Proteção Animal e com a Delegada Nadine, para a criação na cidade de um cartório 

criminal para atender os maus tratos e abandonos de animais e do pedido de 

providências que está tramitando na Câmara para a antecipação da Campanha do 

Agasalho, juntamente com o projeto do Vereador Lemos que pediu um alimento 

não perecível quando fosse fazer a vacina. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a 

todos. Ficou feliz pelo anúncio feito pelo Vereador Rafa Souza sobre a obra no 

Jardim Viaduto. Falou sobre o projeto que a base do Governo protocolou para a 

redução do IPTU para 2022 e lamentou as mortes causadas pela COVID-19. 

VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Agradeceu a Isabel pela 

receptividade na reunião do Conselho Municipal de Saúde, falou sobre os projetos 

que protocolou, um que cria os conselhos locais de saúde e o outro que cria a 

semana de saúde mental e da luta antimanicomial.  VEREADORA NADIR JESUS: 

Saudou a todos, em especial a Presidenta Isabel. Falou sobre o ato que será 

realizado amanhã em homenagem às vítimas da COVID-19 e que não estaríamos 

nessa situação se, em agosto do ano passado o Presidente tivesse liberado a 

compra de vacinas. Deixou o contato do seu gabinete itinerante. VEREADOR 

FALCÃO: Saudou a todos. Falou sobre o seu projeto que está tramitando na 

Câmara, projeto que visa dar transparência a vacinação para dar mais segurança 

para a população e o projeto que está para votação de redução do IPTU. 

VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Comentou sobre as obras de 

infraestrutura que serão realizadas no Jardim Viaduto para resolver os problemas 

de alagamento. Falou sobre o projeto do IPTU, que já estava em andamento antes 

mesmo do projeto da oposição, convidou os vereadores para formatar um único 

projeto. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: 

Ressaltou que está ao lado do povo e por isso com o projeto de redução do IPTU da 

cidade.  



 

 

 

 

 

Bancada do MDB, Vereador Falcão: Falou sobre projeto de redução do IPTU criado 

pela base do Governo, podendo ter sido apresentado emendas para o projeto da 

oposição. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Convidou o Vereador Falcão 

para uma força tarefa para combater as iniqüidades no serviço de saúde. Bancada 

do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Falou que o projeto da base do Governo, foi 

protocolado em março, demorou, pois, não estava concluído. Convidou os 

vereadores para sentarem e em nome do bem comum, acharem uma solução. 

Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Falou que gostaria de sentar com os 

vereadores para discutir a questão do IPTU no município e concluiu falando sobre a 

cidade de Canoas, que segue caindo os leitos de ocupação da UTI COVID-19, com 

leitos sobrando, conseguiu zerar a lista de espera dos leitos de UTI. 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=8yWxG8iSHwY. 
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