
 
 
 

ATA DA 37ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 15 DE JUNHO DE 2021  

  
No dia quinze 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, Fabiano Haubert. 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: Bruna Gabriela Becker, representante das mães Lactantes 
Pela Vacina RS. Falou sobre a grade conquista das lactantes ao serem incluídas na 
lista de vacinação na cidade e reforçou a importância da imunização das mães, já 
que não existe vacina para os bebês. Agradeceu aos vereadores, vereadoras e ao 
prefeito, que apoiaram na busca pela vacinação das lactantes. FALA APÓS O USO 
DA TRIBUNA: Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. 
Parabenizou pela luta e a conquista da vacina nas lactantes. Bancada do Cidadania, 
Vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Parabenizou as mães que lutaram pela 
vacinação, aos vereadores e ao Governo Municipal que apoiaram a luta das 
lactantes. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Agradeceu as 
vereadoras, ao prefeito e ao secretário de saúde pelo apoio e conquista da 
vacinação nas lactantes. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: VEREADOR GABRIEL DIAS: Protocolou a Frente Parlamentar de 
financiamento para o Hospital Centenário e pediu a ajuda dos colegas vereadores 
para trabalharem juntos nessa causa. Falou da campanha de alimentos e roupas 
com pontos de coleta no seu gabinete e escritório. VEREADORA ANA AFFONSO: 
Agradeceu aos vereadores que apoiaram a causa da vacinação das lactantes. Falou 
da Plenária Estadual realizada pelo Movimento Vacina Já com tema em Segurança 
Alimentar e Nutricional. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Parabenizou 
as lactantes que receberam a vacinação e tornaram a cidade referência com a luta 
do movimento dessas mães em busca da vacina. Convidou os vereadores para 
somarem na caminhada pela luta por mais vacinas. VEREADORA NADIR JESUS: 
Parabenizou o colega vereador Tiago Silveira por abraçar a causa da vacina para as 
lactantes. Falou sobre a morte de Malu Viana.  
 



 
 
VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Pediu ao Governo Municipal a inclusão dos 
motoristas de aplicativo, taxistas e caminhoneiros na vacinação. Protocolou um 
projeto de lei para que a vacinação seja feita em lugar coberto e com banheiro. 
Reforçou a luta pela vacina e que não comparecerá a movimentos com 
aglomerações e políticos partidários na cidade. VEREADORA IARA CARDOSO: 
Saudou a todos. Falou que é contra o reajuste da passagem do transporte coletivo 
da cidade, que aumenta para quarenta e nove por cento o valor da passagem. 
Pediu a inclusão dos instrutores do CRVA na vacinação e falou para o colega 
vereador Gabriel Dias que vai assinar a frente parlamentar de financiamento para o 
Hospital Centenário. VEREADOR RAFA SOUZA: Parabenizou o colega vereador 
Tiago Silveira, a secretaria de saúde e o prefeito Vanazzi por apoiarem a causa da 
vacinação das lactantes. Falou do Projeto de Lei que cria a Semana de Incentivo à 
Doação de Sangue e declarou apoio ao colega vereador Gabriel Dias com a Frente 
parlamentar de financiamento para o Hospital Centenário. VEREADOR BRASIL 
OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou das pessoas que ficam nas filas aguardando a 
vacina e pediu para o Governo Municipal encontrar uma solução para a vacinação 
ser em lugar coberto. Perguntou o valor da arrecadação do IPTU e se houve muita 
inadimplência relacionada ao aumento do IPTU no município de São Leopoldo. 
Ressaltou a dificuldade de marcação de consultas eletivas. VEREADOR FABIANO 
HAUBERT: Saudou a todos. Falou da convocação do atleta leopoldense Murilo de 
Moraes Pacheco, para a seleção brasileira de atletismo. Pediu a inclusão dos 
bancários como prioridade na vacinação contra a COVID-19. Falou da atividade 
social, Varal Solidário, que será realizado no campo do Alfa no sábado na Madezatti 
e pediu a doação de roupas e alimentos. Deixou seu gabinete a disposição de 
todos. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO 
DE LIDERANÇA: Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Falou da reunião com a 
Jaque, representante da Liga, que deu a idéia para iniciar uma campanha para 
pedir doações de materiais de higiene nas filas das vacinas, para repassar as 
mulheres carentes. Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Falou do 
reajuste no valor da passagem do transporte coletivo e agradeceu pela informação 
que já tem agendamento para cirurgião vascular no Centro Capilé. Bancada do 
MDB, Vereador Falcão: Falou do reajuste da passagem no transporte coletivo e 
ressaltou que poderia ser diferente se tivessem reajustado o valor do IPTU ainda 
esse ano. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Falou que a espera para as 
cirurgias eletivas acontece por causa da Pandemia e conseqüentemente pela falta 
de materiais. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Falou que a partir do dia 
oito de agosto começará a proibição das carroças na cidade e ressaltou o grande 
avanço da vacinação.  
 
 
 
 
 



 
 
 
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 os 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=PUxGXZL0dBo 
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Presidente.  
 

   
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan)   
Vice-Presidente.  
   
 

Vereadora Iara Cardoso  
Secretária.  
 

 

 


