
 
 
 
 

ATA DA 43ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 06 JULHO DE 2021  

  
No dia seis de julho 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 falou que era terça-feira dia de tribuna 
popular,mas não teria nenhuma líderança de comunidade para o uso da palavra. E 
de imediato convida os colegas vereadores e vereadoras para se inscreverem,pois a 
sessão inicia direto ao ponto de debate. NÃO TEVE  FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: VEREADORA ANA AFFONSO:  Saudou a todos e todas,cita que na 
semana passada ocorreu um caloroso debate onde foi citada no final  na sessão de 
quinta-feira pelos colegas Vereadores, Vereador Jeferson Falcão e  Vereador 
Gabriel Dias.Inicia falando sobre o processo de vacinação nas ocupações da cidade 
e que tem um contingente grande de famílias de vulnerabilidade social, que são 
moradores dessas ocupações, que não possuem comprovantes de residência. E que 
é umas das exigências do processo de vacinação, Cita também as vacinas nas 
indústrias. Responde ao Vereador Gabriel Dias que a regularização fundiária em 
São Leopoldo, e referencia na política habitacional, não só no Rio Grande do Sul, 
como em todo o Brasil. Ressalta a volta ás  aulas presenciais no município, pois o 
prefeito priorizou a vacinação de todos educadores e professores. Após o recesso 
escolar, retorna no dia três de agosto, ás aulas presenciais com todo o 
acompanhamento juntamente a SMED em um processo de lei, que garantra 
segurança para todas as comunidades escolares, para que sejam testados 
permanentemente. VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Ressalta 
também a importância a regularização fundiária e que nos últimos quatro anos 
foram concedidos mais de dez mil termos de posses e contratos na cidade,que 
possibilitam fazer escrituração do imóvel. Ressalta sua alegria em ver os cidadãos 
leopoldenses a procura da vacina,com qualidade de atendimento, e que continuem 
os cuidados, com mascaras, álcool em gel e distanciamento,pois são 
imprescindíveis para atravessar este momento. No dia de hoje, em visita ao 
Hospital Centenário conversou com a diretora Lilian, e constatou que as UTIs do  



 
 
 
 
 
hospital,a UTI geral ainda se encontra no patamar de alerta. Por tanto não custa 
continuar com todos os cuidados. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. 
Ressaltou sobre a queda de óbitos no Brasil,citou sobre as burocracias para poder 
fazer as vacinas,pois a secretaria de saúde poderia reavaliar e amenizar essa 
situação,pela necessidade que se tem. Falou sobre a falta de clareza da secretaria 
de saúde sobre as quatro mil e quinhentas doses de vacinas, que estavam 
armazenadas e que por um problema técnico foram perdidas, e quais foram as 
vacinas perdidas, e como ficara a situação para passar para a população.Ressaltou 
sobre lote de vacinas vencidas que alguns municípios receberam e esclareceu que 
São Leopoldo não recebeu nenhum lote vencido. Parabenizou sua mãe que no 
ultimo dia primeiro comemorou seus  oitenta e oito anos de idade. VEREADORA 
NADIR JESUS: Saudou a todos. Ressalta a demanda da rua dezessete do bairro 
Santos Dumont, a colocação de saibro e deixa seu agradecimento ao secretario 
Geraldo Passos. Salientou a visita a sub Prefeitura da zona leste. Lamentou sobre a 
fala dos moradores de rua e esclareceu que o município tem atendimento vinte e 
quatro horas por dia para atender moradores de rua, e um deles é o Albergue 
centro Pop,local onde podem tomar banho e fazer suas refeições, e muitos desses 
moradores não são do município de São Leopoldo, e deixa seu cumprimento ao 
município e  cumprimento ao secretario em relação ao atendimento aos 
moradores de rua,esses que tem o livre arbítrio de fazer suas escolhas.   
VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou sobre a falta de transparência nas filas 
das vacinas, das ocupações e deixa claro que não é contra a vacinação,mas sim 
contra a redução da faixa etária de idade. Citou que não concorda com a vacinação 
no SEMAE a partir de trinta e cinco anos de idade,entende que o pessoal precisa 
,pois é de ponta,mas que siga a faixa etária da cidade e não pule da idade de 
quarenta e cinco anos para trinta e cinco anos. Ressalta sobre uma resposta da 
secretaria de saúde sobre as quatro mil e quinhentas doses de vacinas.  VEREADOR 
GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou sobre as inverdades colocadas nas redes 
sociais que eram contrários a vacinação nas ocupações, e é bem ao contrario,foi o 
primeiro a pedir descentralização e acha louvável ser de forma transparente. Citou 
sobre fazer um requerimento para a secretaria de saúde, que a chepa das vacinas 
sejam feitas em trabalhadores dos mercados, como já foi feito com os 
professores,independente de idade,pois trabalharam em meio a pandemia. Citou 
moção de repudio a instalação de Pedágio na RS/118 e pede o apoio dos colegas.      
VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Parabenizou o executivo e o 
governo municipal pela decisão responsável de retornar a aulas presenciais. 
Saudou a categoria dos Bancários, pois será prioritário na vacinação. Agradeceu os 
voluntários do varal solidário, feito nos finais de semana, para ajudar os 
necessitados. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Saudou a  



 
 
 
 
todos. Falou sobre as quatro mil e quinhentas doses de vacinas e que tinham doses 
de todos os laboratórios ,e a opção de não informar ,pois o publico esta escolhendo 
vacinas,e não se pode ter essa opção de escolha em um processo de 
epidemia.Citou que as doses que estavam dentro não tem retorno porque esse 
retorno não e do governo do Estado e sim da ANVISA,baseado no método de 
especificação de cada laboratório.Falou sobre o comprovante de residência é 
importante ,pois vinham pessoas de outras cidades para tomar a vacina. Bancada 
do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Agradeceu a explicação da Vereadora Nadir Jesus 
sobre os moradores de rua e pediu para compartilhar mais informações. 
Parabenizou Rogério que esta de aniversario, seu suplente de Vereador . Bancada 
do Cidadania , Vereador Gabriel Dias: Parabenizou pois esta na sua vez de se 
vacinar e pede para todos irem tomar vacina.Citou que esta acompanhando que o 
município recebeu quase quinze milhões de ICMS da privatização da CEE e espera 
que seja investido na saúde. Bancada MDB , Vereador Jeferson Falcão: Falou sobre 
as pessoas com esquizofrenia que mesmo com laudos médicos não estão 
recebendo a vacina ainda e são de grupo de risco. 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=buyzL_HW9v4 
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