
 

 

 

ATA DA 20ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA 

NO 

DIA 13 DE ABRIL DE 2021 

 

No dia treze 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, Sara Gal. Pela Bancada do MDB, Falcão. Pela Bancada do PT, Nadir Jesus, Tiago 
Silveira. Pela Bancada do DEM, Hitler Pederssetti. PelaBancada do PSD, Brasil Oliveira. 
PelaBancada 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. TRIBUNA POPULAR: Vinicius Tonollier, 
representante da Rede de Promotores Populares em Saúde. Falou sobre a Saúde 
Mental na Pandemia, pediu uma atenção especial aos vereadores para pensar em 
estratégias para fortalecer a rede da Saúde Mental no município. FALA APÓS O USO DA 

TRIBUNA: Bancada do PT, Vereador TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Falou sobre a 
importância da fala do Vinicius e sobre a visita que fez ao CAPS AD, solicitou uma 
atenção especial a SEMURB ao local. Bancada do PDT, Vereadora IARA CARDOSO: 
Saudou a todos. Cumprimentou o Vinicius pela importância da psicologia no Pós 
Pandemia. Perguntou se o CAPS AD 3 está em funcionamento e como a comunidade 
tem acesso aos serviços?. O representante Vinicius não respondeu, pois já havia saído da 
Sessão. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR RAFA SOUZA: 
Saudou a todos. Mostrou a sua preocupação na falta de procura das pessoas na segunda 
dose da Vacina em todo o País. Pediu aos colegas vereadores que informem as pessoas 
sobre a importância da segunda dose. Falou que tem acompanhado que o Governo 
Federal está fazendo poucos movimentos para a compra de vacina. VEREADOR BRASIL 
OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou sobre o início da Campanha de vacinação H1N1 na 
rede pública de saúde e sobre a pauta para a criação de um cartório especializado em 
maus tratos de animais no município. Pediu para que as pessoas procurem fazer a 
segunda dose da vacina. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou sobre a 
campanha de vacinação H1N1 e que algumas informações passadas precisam ser 
ajustadas. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou da importância da criação 
e reunião do Movimento Vacina Já junto com vereadores e entidades, e que o 
movimento é em busca de vacina e alimento para todos.  

 



 

 

 

VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Falou sobre o projeto programa de 
geração de emprego e renda para moradores em situação de rua, que por meio deste 
projeto conseguiu empregar um morador de rua com carteira assinada. Ressaltou para a 
comunidade a importância da segunda dose da vacina. VEREADORA NADIR JESUS: 
Saudou a todos. Falou sobre o Dia de Celebração e Luta das Mulheres do Samba 
comemorado hoje e da importância e o crescimento do Movimento Vacina Já nas 
cidades. VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou sobre a repercussão do seu projeto 
de redução do IPTU que não foi aprovado na Câmara e sobre o projeto que está em 
tramite para diminuir o reajuste da água. VEREADORA SARA GAL: Saudou a todos. 
Agradeceu aos colegas pelo respeito em que a receberam na Câmara. Encerrada as 
inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada 
do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Agradeceu a presença da colega vereadora Sara 
Gal. Lamentou sobre o projeto de redução do IPTU que não foi aprovado. Bancada do 
MDB, Vereador Falcão: Pediu mais cuidado aos colegas vereadores com as Fake News. 
Parabenizou a colega vereadora Nadir Jesus pelo gabinete móvel no Bairro São 
Cristóvão. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Reforçou a importância da vacinação 
para as pessoas, vacinação da COVID e H1N1. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: 
Pediu um pouco de atenção para o Governo Municipal na campanha de levar ração e 
alimento na hora que a população for se vacinar. 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=sfM0c8WJiww. 
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