
 
 
 
 
 
 

ATA DA 30ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 18 DE MAIO DE 2021  

  
 
No dia dezoito 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 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. Pela 
Bancada do PSB, Alessandro Camilo da Silva (Lemos). A Senhora Presidenta 
declara aberta a presente Sessão Ordinária. Saudou a todos. Falou sobre a data 
marcante de hoje, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. Logo em seguida concedeu a palavra aos representantes 
da comunidade para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Letícia Valéria 
Muniz, Conselheira Tutelar: Saudou a todos. Falou sobre o abuso sexual e o 
trabalho infantil. Ressaltou a importância das educadoras e conselheiras na escola 
e com a Pandemia cresceram os casos de abusos em crianças e adolescentes. 
Agradeceu a Secretaria de Desenvolvimento Social pela parceria com o Conselho 
Tutelar. Odete Zanchet, Diretora Executiva do Círculo Operário Leopoldense(COL): 
Saudou a todos. Falou sobre a importância do dia de hoje e que a Pandemia 
agravou a situação de violência contra as crianças e adolescentes. Apresentou o 
Projeto Centro de Defesa de Direitos Humanos de pessoas, incluindo crianças e 
adolescentes, em situação de rua, de autoria do Círculo Operário Leopoldende que 
foi contemplado por uma emenda parlamentar da Deputada Maria do Rosário. Fez 
um apelo para os vereadores para a aprovação deste projeto no orçamento 
Municipal. Sr. Ricardo Brasil Charão, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social: Saudou a todos. Ressaltou o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Falou que a Pandemia 
trouxe muitos problemas que vem se agravando na sociedade, uma delas é a 
segurança alimentar e nutricional e lembrou a Lei Nº 8989/2018 que instituiu a 
Semana Municipal de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual Contra 
Crianças e Adolescentes.  
 
 



 
 
 
 
 
 
FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: 
Saudou a todos. Falou que é dever de todos cumprir a constituição dando 
prioridade as crianças e adolescentes em todos os ramos, na saúde, educação, 
assistência, lazer e cultura. Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Saudou 
a todos. Ressaltou a importância dos Conselheiros Tutelares que não pararam 
durante a Pandemia. Bancada do MDB, Vereador Falcão: Saudou a todos. 
Parabenizou a Diretora Odete pelo projeto para as pessoas em situação de rua. 
Perguntou a Letícia se os casos de abuso sexual na cidade continuam demorando 
mais de quinze dias para receber um atendimento psicológico?. Bancada do PT, 
Vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Ressaltou o Dia Mundial da Luta 
Antimanicomial e Dia Nacional de Saúde Mental. Passou a palavra para a 
Vereadora Nadir Jesus: Falou que já foi Conselheira Tutelar e que todos devem 
lutar contra qualquer tipo de violação de direito das crianças e adolescentes. 
Letícia, Conselheira Tutelar respondeu ao Vereador Falcão que o fluxo do 
acolhimento com o atendimento psicológico está sendo reconstruído. Agradeceu a 
oportunidade pela fala. Odete, Diretora Executiva do Círculo Operário 
Leopoldense agradeceu o apoio das bancadas e dos vereadores na defesa dos 
direitos humanos. Ricardo, Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social respondeu ao vereador Falcão que a secretaria está 
buscando estreitar a relação com o Conselho Tutelar e o CREAS. ENCERRADAS AS 
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES 
VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a 
todos. Deixou abraço aos garis da cidade pelo Dia do Gari. Falou da luta contra o 
abuso de crianças e adolescentes e parabenizou o Governo pela ampliação de 
vacinação aos professores do 1º ao 5º ano e aos moradores de rua. VEREADOR 
FALCÃO: Pediu para que os pais fiquem atentos as crianças muito tempo na 
internet, pois é através da internet que acontece diversos tipos de violação. Falou 
sobre a demora para marcar um atendimento psicológico para as crianças que 
sofreram algum tipo de violência. Protocolou duas intenções de projeto de lei, 
Campanha Permanente de Combate a Pedofilia e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes e o outro é Divulgação do Disque Denúncia, disque 100. VEREADOR 
BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Questionou onde está sendo investido o recurso 
do IPTU na cidade. Falou sobre a fila da vacinação e pediu uma ajuda ao líder do 
Governo para sugerir a ampliação do horário para evitar as filas na madrugada. 
VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou sobre o Projeto de Lei 
Anticorrupção aprovado na Câmara em Porto Alegre e que buscam trazer para a 
cidade. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou sobre a Semana 
Municipal de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes. Falou sobre a aprovação do Projeto Despejo Zero na Pandemia na 



Câmara Federal e cumprimentou o Governo Municipal pela imunização dos 
trabalhadores da educação.  
 
 
 
 
 
 
VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Falou sobre a primeira atividade da 
Semana de Saúde Mental e da Luta Antimanicominal da Frente Parlamentar de 
Saúde Mental. Convidou toda a comunidade para participar amanhã das atividades 
da Semana de Saúde Mental que será transmitida no site da Câmara. Encerrada as 
inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 
Bancada do MDB, Vereador Falcão: Falou sobre a visita que fez ao Secretário 
Juliano Maciel na SEDETEC, levou um oficio pedindo o retorno das atividades 
esportivas na cidade e as quinze medidas para a retomada da economia. Bancada 
do PT, Vereador Tiago Silveira: Elogiou as ações do Governo Municipal pela 
condução da vacinação. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Falou da 
ampliação da vacinação para os professores do 1º ao 5º ano e sugeriu a ampliação 
do horário e pontos da vacinação para evitar filas. Pediu para as pessoas que forem 
se vacinar para levarem ração para os animais de rua. 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=CF8gxEn9dA8 
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