
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 26ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 04 DE MAIO DE 2021  

   
   
No dia quatro de maio 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, Gabriel Dias. Pela 

Bancada do PSB, Alessandro Camilo da Silva (Lemos). A Senhora Presidenta 

declara aberta a presente Sessão Ordinária. Saudou a todos. Falou da estréia da 

Sessão de forma remota via Facebook. Logo em seguida concedeu a palavra aos 

representantes da comunidade para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: 

Juliano Maciel, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico: Saudou 

a todos. Falou sobre a pauta do turismo na cidade e sobre os dois projetos de lei 

que vai começar a tramitar na Câmara. Projeto que cria e estabelece o plano 

Municipal de turismo e o que reestrutura, o CONTUR, o Conselho municipal de 

Turismo. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PDT, Vereadora Iara 

Cardoso: Saudou a todos. Falou que a cidade é um centro de referência para o 

turismo e para empresas.  Desejou sucesso para o secretário Juliano. Bancada do 

Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Falou que o turismo na cidade 

sempre deve ser fomentado e que todos devem buscar que a cidade seja referência 

no turismo. Parabenizou o Juliano pelo excelente trabalho. Bancada do MDB, 

Vereador Falcão: Saudou a todos. Perguntou ao Juliano o que está pensando em 

fazer para trazer turistas para a cidade e se o prefeito conversou com ele sobre as 

medidas para reduzir os impactos econômicos da Pandemia. Parabenizou o Juliano 

pelo trabalho na SEDETEC. 

 



 

 

 

 Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Parabenizou o Juliano 

pela excelente trabalho em frente da Secretaria. Falou que o Plano Municipal de 

Turismo e o Conselho Municipal de Turismo irão impulsionar a economia na cidade. 

Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Parabenizou o Juliano 

pelo excelente trabalho e sempre resolve os problemas, independentes se é 

oposição. Secretário Juliano Maciel agradeceu pelo espaço e respondeu para o 

vereador Falcão que será criado o Plano Municipal de Turismo justamente para 

trazer recursos possibilitando políticas públicas. ENCERRADAS AS FALAS DA 

TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA 

O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Parabenizou 

a Câmara pelo avanço tecnológico para transmissão da TV Câmara no Facebook e 

ao Juliano pela importante pauta apresentada na Tribuna de hoje. VEREADOR 

FALCÃO: Saudou a todos. Parabenizou o colega vereador Lemos pela Audiência 

Pública realizada na noite de ontem sobre o retorno das atividades esportivas na 

cidade. Questionou sobre o que foram feitas com as doses remanescentes que 

sobraram em Fevereiro e se eram informadas no Vacinômetro da cidade. 

VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Chamou a atenção do Governo 

Municipal e da Segurança Pública para fiscalizar os veículos abandonados em via 

pública que causam transtorno aos moradores e citou a lei 8506/2016, de sua 

autoria, que permite a remoção de veículos abandonados em vias públicas e 

passeios municipais. VEREADOR TARZAN: Saudou a todos. Parabenizou o 

Secretário Juliano Maciel pelo belo trabalho em frente à SEDETEC, o colega 

vereador Lemos pela Audiência Pública sobre o esporte e o Deputado Carlos 

Gomes, Presidente Estadual do Republicanos, pela emenda parlamentar de 

trezentos mil reais que mandou para a área da saúde da cidade. VEREADOR RAFA 

SOUZA: Saudou a todos. Parabenizou o Secretário Juliano pelo excelente trabalho 

na SEDETEC. Falou sobre a Frente Parlamentar do Bicentenário da cidade e que 

logo irão marcar uma Audiência Pública para informar os preparativos e os planos 

para preparar a cidade para o Bicentenário. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a 

todos. Falou sobre a demanda para arrumar o elevador do Centro de Saúde Capilé. 

Parabenizou o Governo Municipal e a Secretaria de Saúde por imunizarem os 

Conselheiros Tutelares e questionou o que era feito com as doses que sobravam 

das vacinas para somente agora começarem a vacinar os professores.  

 



 

 

 

VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou do depoimento do ex-ministro 

Mandetta sobre o pedido do Presidente Bolsonaro para burlar a bula da Cloroquina 

para ser recomendada no tratamento da COVID-19. Ressaltou o trabalho do 

Governo Municipal desde o início da Pandemia, para não voltar às aulas presenciais 

sem a imunização dos professores e aplaudiu e agradeceu a iniciativa do Governo 

Municipal em vacinar os professores com as doses remanescentes. VEREADOR 

TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Parabenizou a Presidenta Ana Affonso pela 

inovação em transmitir a TV Câmara pelo Facebook. Convidou a todos para 

participarem da Audiência Pública de amanhã sobre o FUNDOBEM e solidarizou-se 

pelas famílias de Santa Catarina da cidade de Saudades que perderam os filhos e 

duas professoras assassinadas. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. 

Convidou a todos para participarem da Audiência Pública de amanhã sobre a 

criação do Conselho Municipal de Proteção Animal. Falou sobre a boa iniciativa do 

governo Municipal em usar as doses remanescentes para vacinar os professores e 

questionou aonde usaram as outras sobras das vacinas do início da vacinação. 

Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 

LIDERANÇA: Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Ressaltou a fala da 

colega vereadora Ana Affonso, que devem priorizar o serviço essencial mas 

também devem imunizar os professores. Bancada do MDB, Vereador Brasil 

Oliveira: Concordou com a colega vereadora Ana Affonso, que os professores 

devem ser prioridade na vacinação para retornarem as aulas presenciais e 

continuou o questionamento para aonde foram as doses remanescentes do início 

da vacinação. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Convidou a todos para as 

Audiências Públicas de amanhã sobre o Fundo Municipal de Bem Estar e Proteção 

Animal e o Conselho Municipal de Proteção Animal e a do Fundo Garantidor. 

Solicitou ao colega vereador Falcão que faça por escrito os questionamentos a 

Comissão de Saúde. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Agradeceu as 

respostas aos pedidos de providências no Bairro Campina. Falou da cidade de 

Canoas em que o Governo Municipal está dando auxílio emergencial aos 

moradores e questionou que o Governo Municipal poderia criar algum fundo 

auxílio emergencial nesse período de Pandemia. 

 

 



 

 

 

 

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=x85bCbSSY8U 

   
Vereadora Ana Affonso  
Presidente.  
   
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan)   
Vice-Presidente.  
   
Vereadora Iara Cardoso  
Secretária.  
 


