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No dia dezenove de outubro 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, Paulo 
Rogério da Silva. 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 presentes Pediu para 
o Vereador suplente do MDB  fazer o juramento. Vereador Paulo Rogério da Silva 
fez o juramento. Logo em seguida concedeu a palavra aos representantes da 
comunidade, para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Pablo Felipe Oliveira 
Alves, representante da CUFA SL: Propôs uma reflexão sobre o dia das favelas que 
todas as bases da CUFA estão priorizando e falando especificamente da própria 
comunidade, a idéia da data é ter essa reflexão de humanização e interligar esses 
dois eixos da sociedade. Secretário Alexsander Soares, representante do CDC: as 
novas diretrizes do CDC tem um plano de ação muito forte, um trabalho de resgate 
da entidade é um trabalho de captação de novas lideranças comunitárias. Essa 
executiva está com um pensamento bem alinhado em prol da entidade, e do 
trabalho dentro das comunidades de São Leopoldo. Essa diretoria ficou composta 
pelo: Presidente Pedro Alberto Flores, Vice-Presidente Clarissa Davila, Primeiro 
Secretário Alexsander Soares, Segundo Secretário Osnir Vargas, Primeiro 
Tesoureiro Ronaldo Duarte, Segundo Tesoureiro Alessandro Gil. Conselho fiscal: 
Primeiro titular José Carlos, Segundo titular Antonio Roberto, Terceiro titular 
Sirineu Kipelon, Primeiro Suplente Nilson Lira, Segundo Suplente Iara da Silva, 
Terceiro Suplente Mineia Rodrigues. Quando nós falamos em capacitação é 
formação de liderança, nos lembramos de como era antes. Na minha época 
particularmente sou oriundo, lá do começo da minha formação para entrar no 
mercado de trabalho, um curso que era oferecido no antigo centro social da 
Feitoria. O CDC tem como base buscar esse tipo de situação, de voltar á oferecer 
cursos de capacitação é renda para dentro das comunidades. É para isso acontecer 
de novo, à gente conta muito com o apoio dessa casa é também com a gestão. No 
que se refere à discussão de políticas públicas, elaboração de novos planos de 
ações.  Rose Winter, representante do povo cigano: a importância da criação 
dessa nova Lei é para mostrar mais do nosso povo cigano, muitos de nós ciganos  



 
não se declaram, outros não sabem, é precisamos ter mais visibilidade, mais 
políticas públicas para nos amparar. Com esse dia que iluminaria o povo cigano, 
isso faria com que á gente cresça como sociedade, e juntos desmistifique vários 
tabus.   Queremos o dia vinte e quatro de Maio, não para dançar, não para festejar, 
é sim para mostrar que a população cigana está aqui em São Leopoldo, cresceu 
com vocês, fez sua parte é adicionou culturas. Iradi de Brito, Representante do 
Comitê Municipal do Plebiscito Popular: saudou a todos. Estou aqui para fazer um 
convite  as bancadas estadual é nacional de esquerda, estamos propondo um 
plebiscito a todos os cidadãos para saber a nossa opinião das privatizações dos 
serviços públicos tanto estatal como nacional, nesse bojo está o Correio a Corsan, 
enfim vários serviços que são nossos é são necessários no dia a dia. Esta votação se 
iniciou no dia dezesseis é se encerra no dia vinte quatro, aqui em São Leopoldo nós 
temos urnas espalhadas em toda cidade, aqui na câmara mesmo tem uma, é vocês 
podem colocar a opinião de vocês, em vários outros lugares tem também, ali em 
frente ao visconde, é durante a semana a possibilidade de cada um da sua opinião 
sobre a privatização. A discussão maior é se os governos podem ou não privatizar 
serviços sem que os cidadãos interfiram nisso. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: 
Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: saudou a todos. Quero fazer um elogio a 
todos que fizeram uso dessa bancada representando as suas instituições, em 
especial para a Rose que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso de 
preservação da cultura do povo cigano, que muitas vezes é violada por falta de 
conhecimento, por falta de entendimento das pessoas. Quero parabenizar também 
meu colega Pablo que veio falar da central única das favelas. Bancada do 
Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Saúdo a todos que estão aqui hoje. Quero fazer 
uma saudação especial para duas pessoas que também fazem parte da CUFA, á 
Saio e o Dudu são à representação do que é uma liderança comunitária na Feitoria, 
é dizer que os projetos que a CUFA tem total apoio, vocês me conhecem que estou 
sempre à disposição para contribuir é ajudar. Mas saiba vocês que podem contar 
com a Bancada do Cidadania é principalmente com esse amigo de todas as horas.   
Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Saúdo a todos que estão aqui hoje na 
tribuna, acho a política tão seria muito embora a criminalização que faz é a 
polarização que faz, eu acho que construindo assim esses conceitos de oxigenação 
que a gente vai pra frente. Cumprimentar as pessoas que usaram a tribuna, o Pablo 
da CUFA bem vindo, que missão extraordinária vocês tem e mostrar o que é 
solidariedade em cada um dos seus territórios. Cumprimentar a Rose, que coisa 
linda o povo cigano. A Iradi que veio aqui em questão do plebiscito, eu quero votar. 
Por último o pessoal do CDC, eu lembro das reuniões do CDC quando eu era 
pequeninha, ainda la no Santa Teresinha onde hoje é o shopping, acho que hoje 
nessa nova gestão  constituída por você Pedro tem uma missão é nós queremos 
estar juntos. Bancada PSB, Vereador Lemos: Saudou os colegas, senhoras e 
senhores,entidades e lideranças. Pablo representante da CUFA entidade de grande 
representatividade, o nosso querido Pedro Alberto Flores o Pedrinho da Vicentina é 
os demais da nova gestão do CDC. Sirineu Kipelon que vai ser o meu Papai Noel lá 
da COHAB, representar a nossa festa do alambique para toda a cidade que vai  



 
reunir mais de quinze mil crianças, a gente quer fazer o natal feliz para muitas 
crianças que estão em estado de vulnerabilidade. Uma honra está aqui com vocês é 
aprendendo mais a cada dia, e quem sabe do meu coração sabe que eu estou aqui 
pelo povo. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos os colegas 
vereadores e a todos que estão aqui acompanhando essa sessão, é uma honra ter 
esse plenário lotado, e também quem nós acompanha pelas redes sociais. Quero 
aqui fazer uma saudação especial para o nosso colega que assumiu hoje Paulo 
Rogério. Cumprimentar também o Pablo da CUFA e a todos os envolvidos, que trás 
um tema que já é bastante discutido a nível nacional essa questão da inclusão. 
Cumprimentar á todos da diretoria do CDC, e elogiar  todo trabalho e dizer que o 
CDC sempre foi referência para nós de São Leopoldo. Cumprimentar a Rose que 
trouxe um tema importante de um processo que está tramitando, o pedido que 
seja colocado no dia vinte e quatro de maio o Dia Municipal do Povo Cigano, então 
pode ter certeza que a bancada do PSD vai ser parceira não só nessa questão como 
em tantas outras. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 
INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: Vereador 
Tiago Silveira: quero dizer que nós já protocolamos na casa o projeto de lei que 
visa instituir no município de São Leopoldo o dia da favela, como sendo o dia 
quatro de novembro. E para o lançamento da votação aqui na casa, quero pedir a 
solidariedade de todos os meus colegas vereadores, para que a gente pudesse 
aprovar ele, e já informar que nos dialogamos com alguns empresários da nossa 
cidade, e para o dia da segunda votação desse projeto de lei nós já ofereceremos a 
juventude das comunidades de periferia 20 vagas de emprego cedidas por essas 
empresas, em razão do projeto da Central Única das Favelas para o Dia das Favelas. 
Quero aproveitar e saudar à minha amiga Iradi que veio falar do plebiscito, e a 
importância da população em participar dessa votação que as pessoas possam se 
expressar, é mostrar importância que a empresa pública tem pra elas ou não. Que 
as pessoas não percam a oportunidade de manifestar sua opinião sobre isso ou 
não, e como dizem á nível de Governo Federal, passa a boiada é daqui a pouco nós 
não teremos serviço público no estado. Cumprimentar também á todos do CDC em 
especial o Alexsander que se apresentou como Vice-Presidente da associação de 
moradores da Vila Nova junto com a Clarissa, mas muito em breve ele ira ocupar a 
primeira posição  na associação que é de Presidente. Parabéns para vocês é que 
continuem com esse conjunto de ações junto da comunidade. Parabenizo á todos 
os fisioterapeutas. E parabenizar á todos os Médicos pelo Dia do Médico. 
VEREADOR FABIANO HAUBERT: saudou a todos. Presidenta Ana Afonso, colegas 
vereadores, desejar boas vindas ao colega Paulo Rogério do MDB, ao público 
presente que faz parte dessa casa, que estamos representando o povo. A saudação 
aos que vieram usar a tribuna, como o Pablo que veio representando a CUFA e 
parabenizar pelo trabalho, nós estamos acompanhando o que a CUFA esta fazendo 
em todo o Brasil um trabalho importantíssimo agora nessa pandemia, a 
necessidade das pessoas que mais precisam. A Iradi que veio representando o 
comitê  do Plebiscito popular, e ao CDC, a importância das associações de bairros 
que isso é a aproximação da nossa casa com a comunidade.E por fim a Rose Winter  



 
representa os ciganos é pode contar com a gente do PDT, é importante pra gente 
saber a cultura é a representação do povo cigano em São Leopoldo. Primeiro falar 
no tema livre do Dia Internacional do Câncer de Mama, que hoje dezenove de 
outubro o incentivo que nós temos que ter com a prevenção é muito importante 
ter mais políticas públicas pro tratamento do câncer de mama, com mamografias, 
mais tratamentos, cirurgias, quimioterapia, radioterapia. E é importante lembrar 
nesse dia para as pessoas fazerem os exames preventivos. Com relação ao 
plebiscito popular Iradi, como representante do Sindicato dos Bancários do Rio 
Grande do Sul já estamos fazendo um trabalho em todas as cidades do Rio Grande 
do Sul, é nós já estamos empenhados desde o final de semana nas redes sociais. O 
mais importante que a gente multiplique isso é repasse a bem mais pessoas. Nós 
da bancada do PDT já falamos que temos uma posição contraria desde o legado do 
Brizola, eu acho que as empresas essenciais que trazem os serviços para a 
população, por exemplo: SEMAE á água, os bancos do sistema financeiro que 
puxam as taxas pra baixo, esses são os que estão na mira das grandes empresas 
por trazer muito lucro, são essas empresas que o Governo Federal esta a fim de 
vender. É nos somos contraria a essa posição e citei aqui: Banco do Brasil, Caixa, 
Trensurb que está sendo falado muito é vamos juntos lutar contra essas 
privatizações. Quero falar também do incentivo da vacina em todas as faixas, acho 
que São Leopoldo está desempenhando um papel importantíssimo é agradecer a 
Secretaria de Saúde  que estão desempenhando um importante papel vacinando. 
Nós temos solicitação também para vacinação nos finais de semana, a partir dessa 
semana que passou está sendo feita nas escolas, é também para os adolescentes a 
partir de 12 anos a vacina da P-Fizer. Então acho que a importância da vacinação 
está sendo eficaz, nós vemos com a diminuição dos números no nosso hospital 
Centenário. Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan): saudou a todos os 
vereadores é vereadoras, dar as boas vindas ao nosso amigo Paulo Rogério, saudar 
também o ex-vereador é ex-prefeito Daniel Daudt. Veradora Ana Afonso: saudou a 
todos é todos que nos acompanham, quero cumprimentar a todas as lideranças 
que trouxeram aqui a CUFA e o debate sobre a importância das organizações nas 
comunidades é nas favelas, parabenizar pelo trabalho que é realizado em nível 
Estadual é Nacional. Saudar o CDC que está se ressignificando com uma nova 
diretoria, boa luta boa gestão. Saudar a Iradi que veio falar do plebiscito das 
privatizações do nosso estado, muito importante por que isso é uma iniciativa 
popular, é deveria ser do governo é não está sendo. É saudar o povo cigano que 
hoje veio representado pela Rose, que essa diversidade cultural que tanto 
enriquece nosso País é a nossa região. Quero começar dizendo que nós desde a 
semana retrasada principalmente nós mulheres Brasileiras nos chocamos com o 
veto do Presidente Bolsonaro ao projeto de Lei, que institui um programa de 
distribuição de absorvente para ás adolescentes é mulheres em estado de 
vulnerabilidade no País, essa é uma repercussão de um debate já trazido aqui nessa 
casa. É quero aqui cumprimentar vários colegas vereadores que tiveram uma 
iniciativa que poderia contribuir com a saúde dessas mulheres em vulnerabilidade a 
partir do veto então, é tendo em vista uma série de fluxos interrompidos de  



 
iniciativa de inconstitucionalidade em alguns projetos de lei, a gente vem buscando 
um diálogo integrado uma unidade entre todos é todas em prol dessa pauta. É esta 
sendo muito importante essa unidade é hoje nos reunimos Vereadora Nadir, Iara, 
Tiago, Vereador Hitler não esteve mas estamos conversando muito sobre isso, a 
fim de apresentar um projeto coletivo que cria uma política  municipal é que não 
seja um benéfico eventual mas que seja algo permanente, que ajude as mulheres 
na situação de saúde no período menstrual em razão dessa situação de 
empobrecimento de muitas meninas é mulheres não conseguem ter acesso a esses 
insumos básicos da saúde. É nessa quinta-feira nos iremos realizar uma audiência 
pública procurando saída para essa situação no nosso território, com a participação 
da Deputada Federal Marília Arraes que é a autora desse projeto de lei, que prevê 
que seja da saúde os recursos que vão subsidiar esses insumos, teremos uma 
pesquisadora da FEEVALE também que é da organização menstruações que fala 
muito sobre esse tema, é todos os coletivos que já passaram por aqui como a liga 
feminina do futsal é também a CUFA é todos os atores, as menstruantes que tem 
relação com o tema, a presença de uma médica ginecologista que vai falar o 
quanto é importante essa política não só distribua esses absorventes, mas falem 
sobre o período da menstruação é faça com que quebre esse tabu que a própria 
população criou, é todas as mulheres passem por esse drama todos os meses. Por 
fim eu quero também cumprimentar a iniciativa popular do plebiscito é dizer que, 
o Governador Eduardo Leite ele tirou da constituição do Estado o dever de 
consultar a população sobre privatizações é a partir disso a sua decisão é 
autoritária, é ela prevê um grande malefício a população porque a CORSAN, CE, 
BANRISUL são patrimônios públicos não são deficitários, é a gente sabe que é 
vendida a idéia de que privatização melhora o serviço más ninguém conta que o 
serviço encarece, a mesma política que o Guedes é o Bolsonaro implementam 
tentando privatizar Correios, Trensurb que a gente sabe que vai elevar o preço da 
passagem, é vai encarecer serviços básicos para a nossa população. Então vamos 
participar, vamos votar, vamos dizer não a privatização que são serviços básicos 
para a nossa população. Vereadora Nadir Jesus: saúdo aos colegas vereadores aos 
internautas que estão nos assistindo. Quero começar a agradecer a Maria Noeli da 
economia solidaria, que é importante a participação desse serviço aqui na nossa 
cidade é essa parceria com o executivo. Quero falar então a importância  
participação da CUFA é a sua diretoria fazendo a representatividade da favela, é 
quero dizer aqui se existe favela ela é uma conseqüência da escravidão, a favela é 
uma questão de desigualdade entre os povos, então se existe hoje esse trabalho 
que você realiza com tanta propriedade é porque as injustiças sociais acontecem, é 
trabalho como o da CUFA vem para diminuir é quem sabe um dia acabar com esse 
racismo que nos atrapalha é nos mata todo dia. Quero dizer também da 
importância da Rose aqui hoje, é dizer que já conversamos é o gabinete está á 
disposição para juntos criarmos a lei do povo cigano que já é muito tarde deveria 
ter essa lei á muito tempo trazendo a representatividade, é com certeza dentro do 
governo popular como o nosso será muito bem vinda assim como foi feita inclusão 
assim como foi feita a inclusão do povo negro para quem ainda não sabe, dia vinte  



 
cinco de julho além de ser o Dia da Imigração Alemã também é o Dia da Mulher 
Negra. Quero aproveitar também para dizer ao pessoal do CDC a importância do 
trabalho que vocês fazem, o gabinete se coloca a disposição para que seja ativa o 
CDC é que seja ativo na comunidade. Quero dar as boas vindas ao nosso amigo 
Vereador Paulo Rogério é dizer que  nosso gabinete esta de portas abertas. Dizer 
para a Iradi que já assinei o plebiscito é dizer não para o Governo Federal, não ao 
Governo Estadual é dizer que não queremos privatizar, Rio Grande do Sul é nosso é 
estão tirando toda a nossa legitimidade, dizer que nós já fizemos a assinatura é 
dizer que somos contras a qualquer privatização. Falar também da importância 
desse mês de Outubro dos trabalhos nas UBS, é dizer que passamos a manhã toda 
juntas com todo pessoal da UBS ajudando todos é participando desse mês tão 
importante. Parabéns aos  acadêmicos verde e rosa que fez uma linda festa no 
campo do Avaí, vamos tentar reativar aquele espaço vamos tentar ativar o nosso 
povo para que tenha um espaço de lazer  para a comunidade. Quero parabenizar 
ao secretário Sandro Lima da SEMURB ao Diretor Giovane Veiga pelo pronto 
atendimento da troca das lâmpadas da Avenida Felipe Uebel do Bairro Santo 
André, é eu sou bem sincera fui lá e aplaudi é vi que foi tomada uma atitude por 
mais segurança. Vereador Rafael Souza: saudou a todos os colegas vereadores, a 
todos que estão aqui presente é quem esta nos acompanhando por meio das redes 
sociais. Quero saudar a todos do CDC é contem com nosso mandato com  nosso 
gabinete para que possam a ajudar a construir os projetos junto ao CDC. Quero 
saudar o Pablo da CUFA é dizer que pode contar conosco para o que precisar. 
Quero saudar em especial a Rose Winter, que tive a oportunidade construir esse 
projeto de lei junto com ela que institui o dia vinte quatro de maio como o dia do 
povo cigano, uma cultura que tem que ser valorizada, reconhecida é lembrada. 
Quero deixar aqui meu registro é agradecimento de fazer parte deste projeto 
contigo. Quero saudar a Iradi a respeito do plebiscito é muito importante esse 
movimento frente aos desmontes que o Governo Federa é Estadual estão fazendo 
querendo vender a nossa CORSAN, a nossa TRENSURB, vender as nossas estatais 
que dão lucro é democratização de um serviço publico, é nos devemos sim nos unir 
é contar com todos para irmos contra esses movimentos de privatização. Quero 
aproveitar o espaço para falar dos três mil talentos de TI que faltam quatro dias 
para encerrar as inscrições desse projeto, jovens de 18 a 37 anos podem se 
inscrever no site do SENAC um projeto em parceria com a Tecsinos é a Prefeitura 
de São Leopoldo. Quero aproveitar também o espaço do anuncio que foi feito 
desse centro de distribuição Fort Supermercados que vai ser instalado ali no Arroio 
da Manteiga, na antiga sede da Hyundai elevadores, que vai ser uma grande 
oportunidade de trabalho para as pessoas. Quinta feria ira vir um projeto de lei 
para que o Fort atacadista possa se instalar aqui na nossa cidade. Vereadora Iara 
Cardoso: saudou a todos os vereadores e vereadoras, nós estamos presenciando o 
veto do projeto de distribuição gratuita de absorventes, apenas quero dizer 
Presidenta Ana que eu quero me somar ainda a todos os movimentos que as 
mulheres é os homens estão fazendo para derrubar esse veto no Congresso 
Nacional, justamente por isso tudo que vai acontecer aqui na casa, além das  



 
audiências públicas. Eu quero aqui convidar a todos os vereadores a assinarem uma 
moção que estou fazendo em nome da casa, em nome da bancada para que os 
Deputados derrubem esse veto. Nós sabemos que tem mulheres que no período 
menstrual passam por uma situação constrangedora, de ter que usar jornal, miolo 
de pão para não dizer outras coisas. O Rafael falou aqui a questão das três mil 
vagas de TI, que á todos os dias a civilização de desenvolve é peço para que se 
derrame a sua inteligência para que continuem avançando. Quero parabenizar o 
auxilio emergencial para os profissionais da educação física que sofreram tanto na 
pandemia, que não é muito mais cada um deles terá uma parcela única de 
oitocentos reais. Hoje foi retirado aquele container do estacionamento do Hospital 
Centenário, que foi uma historia em meio a essa pandemia é dizer que estou um 
tanto aliviada com isso mas dizer que ainda não acabou a pandemia, é 
conscientizar a todos que tem que vacinar. Vereador Brasil Oliveira: saudou a 
todos que ainda estão presente aqui nessa sessão é aos ouvintes da rádio, meio 
que estando no final do mês de outubro é o mês de conscientização, é pelo que 
apuramos o nosso estado do Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais casos 
de câncer de mama, a cada quatro mulheres uma tem esse tumor, é eu acho 
importante termos essa conscientização de ter os exames de mamografia é hoje 
nós estivemos em um salão de beleza que teve zumba é uma conscientização para 
essas mulheres. Ontem foi o dia do Médico é eu queria parabenizar a todos que 
são uns heróis. Quero aproveitar também parabenizar os profissionais da 
informática que nos auxiliam é nos ajudam aqui não só aqui na Câmara dos 
Vereadores. Nós iremos se reunir também amanhã com o pessoal da APAE, que 
recentemente foi arrombada é roubada recentemente. Hoje pela manhã eu 
protocolei um pedido para que não sejam contratados na Câmara agressores de 
idosos e crianças. Vereador Paulo Rogério: saúdo a todos que nos acompanham, 
aos meus amigos vereadores a quem nos acompanha pela TV Câmara pela rádio. É 
venho falar aqui do convite que me foi feito hoje à tarde, que pra minha surpresa 
eu recebi uma ligação á tarde para participar dessa sessão hoje á noite é aceitei 
com extrema alegria. É entendo que muitos que moram aqui em São Leopoldo 
assim como eu são do interior, quando cheguei aqui em São Leopoldo para 
trabalhar na Policia Civil acabei conhecendo toda a cidade. Ao conhecer essa 
comunidade maravilhosa que fui tão bem acolhido, acabei conhecendo uma jovem 
moradora daqui é acabei constituindo família na cidade. Ao me aposentar procurei 
uma representação e fazer algo pelo município que tanto fez por mim. Vereador 
Gabriel Dias: saudou a todos, agradecer a presença de todos que estão aqui, foi 
falado hoje sobre muitas coisas é uma das coisas foi sobre o veto presidencial ao 
projeto da pobreza menstrual. É nós perdemos a oportunidade de transforma isso 
em política pública, mas a gente poderia ter feito mais ter colocado no PPA. E com 
certeza é um problema que a gente tem que enfrentar na sociedade é coloco nossa 
bancada à disposição. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PSB Vereador Lemos: agradecemos a 
todos que estiveram presente aqui, que sem vocês aqui nós não seriamos nada. 
Bancada do PT Tiago Silveira: o município tem que ter um olhar cada vez mais  



 
virado para o público feminino quando se fala do outubro rosa. É aqui falar da 
importância do movimento da força rosa que hoje vem representada pela 
Presidenta Carla, que presta um trabalho maravilhoso para essas mulheres que 
passam por esse processo do câncer de mama. Estamos trabalhando é 
conversando tanto aqui no executivo Municipal é na Câmara Federal para que no 
próximo semestre a gente consiga trazer entre novecentos é um milhão é trezentos 
mil reais para o combate ao câncer de mama. 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=QewvxEvfucM 
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