
 
 
 
 
 

ATA DA 45ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 13 JULHO DE 2021  

  
No dia treze 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 concedeu a palavra aos 
representantes da comunidade para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Mari 
Sartori, Diretora do Exumados Motoclube: Saudou a todos. Falou da entidade 
solidária dentro do Motoclube. A entidade faz uma ação para ajudar crianças 
carentes que são retiradas dos familiares por meio do conselho tutelar por diversos 
motivos e comunidade carente. ENCERRADA AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou sobre a vinda do 
Presidente Bolsonaro no Estado. Repudiou a motociata (motociata da morte) do 
presidente, ignorando a Pandemia junto com o seu Governo que não gera 
empregos, não distribui renda, não dá alimentos para a população e não compra 
vacinas. Falou da entrega da emenda parlamentar de duzentos e cinqüenta mil, 
para ajudar na saúde, destinada para cirurgias eletivas. Falou da entrega de mais de 
sete mil e trezentas cestas de alimentos, através da Renda Solidária na cidade. 
VEREADOR FALCÃO: Ressaltou a importância da ação e parabenizou o trabalho do 
Exumados Motoclube. Falou da escolha dos representantes para o regimento 
interno da Câmara feito pela Presidenta, não concordou com a escolha desses 
representantes. Pediu aumento de pontos para a vacinação para não gerar filas e 
tumultos nos locais. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Parabenizou o 
trabalho feito pela Mari e os Exumados Motoclube. Falou sobre o trabalho 
realizado do Governo Vanazzi durante a Pandemia e que não aceita a oposição 
querer ensinar a governar. Parabenizou as escolhidas para corte da São Leopoldo 
Fest e convidou a corte para visitar a Câmara. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a 
todos. Falou sobre a importância da fala da Mari e deixou seu gabinete a 
disposição. Falou sobre a motociata do Presidente e lamentou a falta de 
compromisso do Governo Federal com as vacinas e com o povo. 



 
 
 
 VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou da importante emenda 
parlamentar citada pela Vereadora Ana Affonso, para as cirurgias eletivas. Falou da 
dificuldade das pessoas procurarem para fazer a segunda dose da vacina e as filas 
que estão enfrentando no Ginásio e Centro de Eventos, pediu mais clareza nas 
redes sociais sobre o calendário de vacinação. Agradeceu a presidenta pela 
indicação para fazer parte da Comissão do Regimento Interno da Câmara. 
VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Falou da reunião do Comitê de 
enfrentam22ento ao COVID, que diante da diminuição do número de contágios e 
leitos de UTI, os municípios associados na AMVAR decidirem ampliar o horário de 
vacinação e dos bares, restaurantes e pubs da região. Encerrada as inscrições do 
Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do 
Cidadania, vereador Gabriel Dias: Pediu ao Secretário de Saúde para realocar 
pessoas para ajudar na organização e informar nas filas da vacinação. Deixou 
abraços para os conselheiros tutelares pelos trinta e um ano do ECA e deixou seu 
gabinete a disposição para os conselheiros. Bancada do Democratas, vereador 
Hitler Pederssetti: Saudou a todos. Deixou claro que campanha e urna são 
diferentes de mandato, e que os entendimentos mudam no decorrer do trabalho. 
Bancada do MDB, vereador Falcão: Respondeu ao colega vereador Rafa Souza. 
Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Respondeu ao colega vereador Falcão 
sobre a organização nas filas da vacinação. Bancada do PSD, vereador Brasil 
Oliveira: Agradeceu a colega vereadora Nadir Jesus pela doação da ração para os 
animais. Reforçou que as pessoas precisam buscar a segunda dose da vacina. 
Bancada do PTB, vereador Marcelo (Dentinho): Saudou a todos. Agradeceu ao 
Prefeito por atender a demanda na Avenida Thomaz Edison. 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=PYNanQ5Ndqs  
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