
 
 
 
 
 
 

ATA DA 24ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 27 DE ABRIL DE 2021  

   
   
No dia vinte e sete 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 Jeferson Flacão.  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, Marcelo 
França.  Pela Bancada do PSB, Alessandro Camilo da Silva (Lemos).  A Senhora 
Presidenta declara aberta a presente Sessão Ordinária.  Saudou a todos. O 
Vereador Suplente do Cidadania, Marcelo França, prestou o juramento. Logo em 
seguida concedeu a palavra aos representantes da comunidade para se 
manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Pastor Paulo Jair Simão, Vice-presidente do 
Conselho de Pastores de São Leopoldo (CONPAS SL). Falou da importância da igreja 
neste momento de Pandemia e fez um convite para o Drive Thru Solidário que será 
realizado pelas igrejas em diversos pontos da cidade. Parabenizou o vereador 
Lemos pela ação solidária para arrecadar alimentos no dia da 
vacinação. Sueli Khey Tomás, Técnica em enfermagem, artesã, palestrante e 
indígena Kaingang. Falou que a vacinação na comunidade Kaingang já está quase 
concluída e que todos precisam lutar pela vacina. Agradeceu as pessoas pelas 
doações de alimentos neste momento da Pandemia. Jaqueline D’Avila, Presidente 
da Liga Leopoldense de Futsal Amador (LLFA). Ressaltou a importância da Liga para 
as mulheres da cidade que fazem a Liga por amor ao esporte, sem pedir nada ao 
Governo Municipal. Falou sobre a Liga Municipal que a Secretaria de Esporte 
lançou nas redes sociais, mas que não chamaram a Liga feminina para fazerem 
parte das competições e deixou sua indignação por não respeitarem as mulheres 
no esporte. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PDT, Vereadora Iara 
Cardoso:  Deixou abraços as pessoas que usaram a Tribuna. Ressaltou a 
importância da fala da Jaqueline, sobre a inclusão da mulher seja no esporte, 
emprego e no dia a dia e ficou a disposição para ajudá-las. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bancada do PSB, Vereador Lemos: Saudou a todos. Agradeceu ao Pastor pela 
campanha de arrecadação de alimentos aos mais necessitados e pediu para a Sueli 
entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social para receber as 
doações de alimentos do projeto que ele criou. Bancada do PT, Vereadora Nadir 
Jesus: Deu boas vindas ao Vereador Marcelo. Deixou seu gabinete a disposição 
da Jaqueline e Sueli. Bancada do PSB, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. 
Parabenizou o Pastor Paulo pelo trabalho que faz nas comunidades em frente à 
igreja. Deixou seu gabinete a disposição. Falou sobre o trabalho da Liga feminina, o 
desrespeito de excluir a Liga da competição e que podem rever a 
situação. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 
INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 
VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Convidou os vereadores para 
fazerem uma visita a Secretaria de Esporte para saber o motivo da Liga feminina 
estar de fora da competição. Falou sobre a primeira reunião da CPI (Congresso 
Nacional da Covid) sobre a escassez de vacinas. VEREADOR LEMOS: Saudou a 
todos. Pediu para que a Jaqueline da Liga feminina entre em contato com a 
Secretaria de Esporte para saber os motivos da Liga não participar da competição e 
achar um modo para que possam participar. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a 
todos. Ressaltou a importância das falas dos membros que usaram a Tribuna. 
Parabenizou a Jaqueline  da Liga pelo seu aniversário e deixou todo o apoio para a 
Liga ter o direito de participar da competição e falou sobre a falta da segunda dose 
das vacinas e a falta de previsão dessas. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a 
todos. Ressaltou sobre a falta de planejamento do Governo Estadual e Federal para 
a compra de vacina. Questionou a demora de resposta de providências do Governo 
Municipal e pediu uma atenção para isso. Falou sobre a visita que fez em UBS e 
percebeu a demora para marcar um clínico geral e que precisa uma organização da 
Secretaria de Saúde. VEREADOR ADÃO RAMBOR: Saudou a todos. Ressaltou o 
excelente trabalho das mulheres no esporte junto com a Liga e que o Governo vai 
resolver o mal-entendido por não poderem participar da competição. Agradeceu 
ao prefeito Vanazzi e a SEMOV por atender ao pedido da 
comunidade Scharlau fazendo a rede de esgoto, para que os moradores pudessem 
fazer as calçadas. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou sobre a 
votação no Tribunal de Justiça do Estado proibindo o retorno das aulas presenciais 
e que o Governador, para que retorne as aulas, mudou a bandeira preta para a 
vermelha no Estado, não pensando nas imunizações e burlando a justiça. Convidou 
os colegas vereadores para o segundo debate na Câmara com a participação do ex-
ministro da saúde, Alexandre Padilha, falando sobre a falta de vacinas no Brasil.  
 
 
 



 
 
 
 
VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Ressaltou irresponsabilidade da parte 
do Governador pela troca de bandeira para o retorno das aulas presenciais. Falou 
que as filhas não voltarão para a sala de aula enquanto os professores, 
trabalhadores da escola e os alunos até dezesseis anos não estiverem vacinados. 
Convidou a todos para somarem ao Movimento Vacina já que é um movimento a 
nível Estadual, mas criado na cidade de São Leopoldo. VEREADORA NADIR 
JESUS: Saudou a todos. Fez uma homenagem especial ao dia da empregada 
doméstica e pediu para se referir as empregadas domesticas como secretárias do 
lar e auxiliares do lar. Ressaltou que retorno as aulas somente com vacina e que a 
falta de vacina foi irresponsabilidade do Governo Federal. VEREADOR MARCELO 
FRANÇA: Saudou a todos. Agradeceu aos eleitores que confiaram e votaram. Pediu 
para os colegas vereadores e o Governo darem mais atenção ao bairro Scharlau e 
que a criação da subprefeitura venha para melhorar e ajudar o bairro. Encerrada as 
inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 
Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Cumprimentou todas as Secretárias do 
lar (empregada doméstica) pelo seu dia e ressaltou que a prioridade dessas 
mulheres são renda, vacina e respeito. Falou sobre a bandeira que o Governador 
pintou para o retorno das aulas. Bancada do Cidadania, Vereador Marcelo 
França: Perguntou aos vereadores sobre a UBS Scharlau não ser ponto de 
vacinação, pediu organização quando a vacina chegar e ajuda na campanha do 
agasalho. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Agradeceu aos representantes 
que fizeram o uso da palavra na Tribuna. Falou que a falta de vacinas é pela falta de 
organização primeiramente do Governo Federal. Bancada do PSD, Vereador Brasil 
Oliveira: Falou sobre as suas demandas que não são atendidas e que gostaria de 
um retorno do Governo. 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=3Uvkp3ShR1M  
   
Vereadora Ana Affonso  
Presidente.  
   
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan)   
Vice-Presidente.  
   
Vereadora Iara Cardoso  
Secretária.  
 


