
 
 
 

ATA DA 57ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 24 DE AGOSTO DE 2021  

  
No dia vinte e quatro de agosto 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, Fabiano Haubert, Iara Cardoso, Rafael Souza. Pela Bancada do MDB, 
Jeferson Falcão. Pela Bancada do PT, Nadir Jesus, Tiago Silveira. Pela Bancada do 
DEM, Hitler Pederssetti.  Pela Bancada do PSD, Luis Felipe Stroher. 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. Convidou o vereador 
Luis Felipe Stroher, terceiro suplente da bancada do PSD para prestar o juramento. 
Vereador Luis Felipe Stroher prestou juramento. Logo em seguida concedeu a 
palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem na TRIBUNA 
POPULAR: Marcel Frison, Secretário de Saúde: Saudou a todos. Falou das 
mudanças drásticas realizadas na saúde em meio a Pandemia. Falou de o programa 
ASSISTIR   do Governador Eduardo Leite e que na cidade é chamado de programa 
desassistir  causado na saúde pública junto ao Hospital Centenário. FALA APÓS O 
USO DA TRIBUNA: Bancada do PSD, vereador Luis Felipe: Saudou a todos. 
Apresentou-se a todos. Agradeceu pela oportunidade de ocupar a cadeira na 
Câmara. Bancada do  Cidadania, vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Falou que 
está junto na pauta do Hospital Centenário e convidou todos para a reunião 
amanhã da Frente Parlamentar em Defesa do Centenário para definir algumas 
ações. Bancada do PDT, vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Falou da 
importância de todos se reunirem para a pauta da saúde junto ao Hospital 
Centenário. Bancada do PT, vereador Tiago Silveira: Saudou a todos. Falou que 
todos precisam focar na saúde e no programa ASSISTIR. ENCERRADAS AS FALAS DA 
TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA 
O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou sobre a Lei da 
Transparência e pediu para que a presidenta da Câmara, Ana Affonso, coloque as 
portarias na íntegra. Falou do programa    ASSISTIR, que precisam entender o que 
está se pensando sobre esse programa e ressaltou que a secretaria de saúde não 
responde os pedidos de informações. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. 
Falou do programa   ASSISTIR que o Governo do Estado está fazendo com a região 
metropolitana na saúde. Parabenizou a presidenta Ana Affonso pela reunião feita 
com o prefeito e presidentes de Câmaras de vereadores da região hoje pela manhã.  
 
 



 
 
 
 
VEREADORA IARA CARDOSO: Parabenizou o excelente trabalho do secretário 
Juliano Maciel. Falou do    programa ASSISTIR, que é chamado de desassistir e 
deixará o hospital sem recursos, prejudicando a saúde na cidade. Reforçou que 
todos precisam se unir para lutar pela saúde. VEREADOR FABIANO HAUBERT: 
Saudou a todos. Falou do   Assistir, na cidade chamado de Desassistir, que o 
governador Eduardo Leite propôs para retirar recursos dos hospitais. Falou da ação 
que será realizada no sábado em frente ao PDT, Desperdício Zero e deixou sua 
homenagem ao presidente Getúlio Vargas. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a 
todos. Falou do programa ASSISTIR que o governador Eduardo Leite quer retirar 
recursos dos hospitais, com isso a população terá que buscar recursos nos hospitais 
de outras cidades, causando um transtorno e pediu a ajuda de todos para não 
permitir que o governador aprove esse programa. VEREADOR GABRIEL DIAS: 
Saudou a todos, em especial o vereador Luis Felipe. Falou da pavimentação das 
praças pela cidade e deixou se gabinete a disposição para ajudar. Reforçou que 
todos precisam se unir para reverter o programa ASSISTIR, independente de 
partido político. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Cumprimentou o 
prefeito Vanazzi, o secretário da saúde e os profissionais de saúde que trabalham 
no Hospital Centenário pelo belo trabalho no enfrentamento da Pandemia. Falou 
do descaso do Governo Federal com a saúde e dos recursos que o governador 
Eduardo Leite quer retirar do Hospital Centenário que atende pessoas de todos os 
municípios. VEREADOR LUIS FELIPE: Saudou a todos. Falou do corte na saúde com 
o programa proposto pelo governador e ressaltou a importância de todos estarem 
juntos pela saúde da população. Falou que o Governo Municipal precisa seguir e 
deixar clara a Lei da Transparência. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. 
Falou do programa ASSISTIR em que os hospitais perderão recursos, prejudicando a 
saúde da população. Deixou sua indignação ao colega vereador Luis Felipe ao 
elogiar o presidente Bolsonaro. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, 
passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PDT, vereadora Iara 
Cardoso: Saudou o colega vereador Luis Felipe, não concordou com a fala, mas o 
respeita. Desejou boa noite a todos. Bancada do MDB, vereador Falcão: 
Respondeu a colega vereadora Ana Affonso, pelas citações na sua fala. Desejou boa 
noite a todos. Bancada do  Cidadania, vereador Gabriel Dias: Perguntou ao líder 
do governo, sobre o programa ASSISTIR, se o prefeito Vanazzi apresentou defesa, 
pois os municípios podem contestar apresentando dados que ele presta mais 
serviços do que foi apresentado. Bancada do PT, vereadora Ana Affonso: 
Respondeu e pediu ao colega vereador Falcão que pesquise quando foi a votação 
da Lei do Piso na Assembléia. Bancada do PSD, vereador Luis Felipe: Pediu para 
todos refletirem ao dia oito de outubro, Dia Nacional do Nascituro e de 
Conscientização sobre os Riscos do Aborto e convidou para as manifestações do dia 
sete de setembro.  
 



 
 
 
 
Bancada do  Democratas, vereador Hitler Pederssetti: Solicitou a secretaria da 
saúde para que revisem os números dos postos de saúde e repassem para a 
comunidade. 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=iwsmhR0lnuc 
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