
 
 
 

ATA DA 28ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 11 DE MAIO DE 2021  

   
   
No dia onze 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. Logo em seguida 

concedeu a palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem 

na TRIBUNA POPULAR: Sr. Guilherme Wunsch, Advogado, Consultor e Professor 

Universitário – Unisinos. Saudou a todos. Falou sobre a tecnologia que a Pandemia 

trouxe ao trabalho junto com o tele-trabalho e as novas capacitações do 

empregado para o uso dessas novas tecnologias. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: 

Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Falou sobre o tele-

trabalho e as incertezas e desafios do futuro com as novas tecnologias. Bancada do 

Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Falou sobre os direitos sociais e 

a dificuldade que a Pandemia trouxe para os trabalhadores que estão cada vez 

mais perdendo os direitos. Bancada do PT, Vereadora Nadir Oliveira: Saudou a 

todos e em especial ao Dr. Guilherme. Falou da dificuldade dos trabalhadores, 

principalmente na Pandemia e ressaltou que a cidade teve um grande acréscimo na 

geração de empregos. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS 

A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 

VEREADORA NADIR JESUS: Agradeceu ao Dr. Guilherme pela fala e experiência. 

Falou sobre as dificuldades dos trabalhadores mais vulneráveis na Pandemia e a 

irresponsabilidade do Governo Federal com o valor do Auxílio Emergencial. 

Agradeceu ao pedido de providência feito a SEMOV por fazer melhorias na Estrada 

do Morro do Paula. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Agradeceu a 

presença do Dr. Guilherme. Falou sobre suas visitas nas obras e escolas da cidade e 

parabenizou o Governo Municipal pelas ações que estão fazendo já no primeiro 

mandato.  



 

 

VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou sobre a vacinação na cidade e 

a enorme fila de idosos que forma em frente a escola Pedro para essa vacinação. 

Alertou as pessoas sobre o primeiro caso de Dengue na cidade. Falou sobre a 

reunião da pauta tração animal da Lei Nº 8609/2017 de sua autoria, que foi 

sancionada, mas não foi colocada em prática. VEREADOR GABRIEL DIAS: Falou 

sobre as moções de apoio, para a construção da RS 010 para que seja incluída uma 

ciclovia nela e ao chamamento do excedente dos que passaram no concurso da 

Brigada Militar, pediu apoio aos colegas vereadores para assinarem essas moções. 

Protocolou um requerimento para Frente Parlamentar de financiamento ao 

Hospital Centenário. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos.  Falou sobre a 

pesquisa da ONU Mulheres em que as mulheres vivem com dificuldade na 

Pandemia e ficam de fora do mercado de trabalho. Falou da alegria em fazer a 

vacina e o quanto falta para toda a população ter acesso a primeira e segunda 

dose. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Parabenizou as mulheres pelo Dia das Mães. 

Alertou sobre o caso da gestante que tomou a vacina AstraZeneca e o risco que a 

vacina pode desenvolver nas mulheres gestantes no desenvolvimento de trombos. 

Convidou a todos para a rpimeira Semana de Saúde Mental e Manicominal que vai 

acontecer pela Comissão de Saúde da Câmara do dia dezoito a vinte e um de maio 

com transmissão da TV Câmara. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, 

passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PDT, Vereadora Iara 

Cardoso: Saudou a todos. Falou sobre as importantes obras de asfaltos que estão 

acontecendo entorno do Estádio Aimoré e solicitou ao Secretário de Saúde que 

estendesse a vacinação da H1N1. Bancada do MDB, Vereador Falcão: Saudou a 

todos. Falou sobre a fiscalização que fez na EMEI Girassol e pediu para que os 

colegas vereadores observassem as condições das escolas para o retorno as aulas. 

Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Parabenizou o Prefeito e a Secretaria do 

Orçamento Participativo que estão dialogando com as comunidades para as 

melhorias na infraestrutura e colocou-se a disposição do vereador Falcão para 

acompanhar nas visitas nas escolas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

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=QCDLtEUVXyQ 

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

 


