
 
 
 

ATA DA 34ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 01 DE JUNHO DE 2021  

  
No primeiro dia de junho 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. Logo em seguida 
concedeu a palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem 
na TRIBUNA POPULAR: Marcel Frison, Secretário Adjunto SEMSAD. Saudou a 
todos. Relatou como está a situação da saúde na cidade, UPA e Hospital Centenário 
lotados. Falou da vacinação com a vacina Pfizer por agendamento e os locais de 
vacinação para as pessoas maiores de dezoito anos sem comorbidade e a vacinação 
de todos os professores da sexta série até o ensino superior. FALA APÓS O USO DA 
TRIBUNA: Bancada do PDT, Iara Cardoso: Cumprimentou a todos. Perguntou como 
o Governo está se preparando para essa nova variante que está surgindo. Bancada 
do Cidadania, Gabriel Dias: Perguntou se as pessoas que tem autismo estão dentro 
do grupo de vacinação e sendo vacinados. Bancada do MDB, Vereador Falcão: 
Saudou a todos. Pediu que o Secretário juntamente com a Secretaria desse um 
retorno para os pedidos de informações. Falou da incoerência das pessoas que 
foram para a rua no protesto na cidade, sendo que o Governo pede para não 
fazerem aglomeração. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. 
Fez um alerta sobre o WhatsApp da secretaria de saúde e questionou a falta de 
atualização no vacinômetro. Marcel Frison respondeu que estão vacinando os 
autistas severos, a norma não deixa vacinar a todos e pediu para que as pessoas 
pesquisem sempre nos sites e veículos oficiais da Prefeitura. ENCERRADAS AS 
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES 
VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR GABRIEL DIAS: 
Agradeceu pela emenda que a Deputada Any Ortiz mandou para o Hospital 
Centenário e gostaria que o valor fosse investido na pediatria ou para o 
atendimento as mulheres. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Comentou 
sobre os atos 29M realizados no sábado contra o Presidente, ressaltou a 
importância da compra de vacina para todos. Agradeceu pela entrega da emenda 
parlamentar de trezentos mil reais do Deputado Federal Marcon para a saúde e 
cumprimentou o poder público pelo avanço da vacinação na área da educação.  



 
 
VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Falou sobre o ato 29M e a luta pela 
vida e vacina na cidade. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Reforçou o 
pedido de ajuda para as campanhas de agasalho. Falou sobre a visita do secretario 
de cultura e da diretora de cultura em seu gabinete que levaram propostas para a 
comemoração dos 197 anos da Imigração Alemã. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: 
Saudou a todos. Falou da reunião sobre a lei da tração animal e o começo do 
cadastramento dos carroceiros da cidade e ressaltou a dificuldade de entrar em 
contato com a secretaria de saúde para esclarecimentos de dúvidas. Encerrada as 
inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 
Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Ressaltou os cuidados que a população 
precisa ter com a vinda da terceira onda da COVID 19. Bancada do Cidadania, 
Vereador Gabriel Dias: Falou da importância das emendas para o Hospital 
Centenário. Bancada do MDB, Vereador Falcão: Falou da incoerência de algumas 
pessoas no ato na cidade, causando aglomeração. 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=GVALo5zGVNM 
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Presidente.  
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