
 
 
 
 
 
 

ATA DA 91ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022 

  
 
No dia primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 19 horas, 
reuniram-se pela plataforma Zoom Meeting, os Senhores Vereadores e 
Senhoras Vereadoras,sob a  Presidência do Vereador Rogel da Silva Correa 
(Tarzan). Pela Bancada do PDT, Iara Cardoso, Rafael Souza, Adão Rambor. Pela 
Bancada do MDB, Jeferson Falcão. Pela Bancada do PT, Ana Afonso, Nadir Jesus, 
Tiago Silveira. Pela Bancada do DEM, Hitler Pederssetti.  Pela Bancada do 
PSD, Brasil Oliveira.Pela Bancada do PTB, Marcelo Pereira Antonio (Dentinho). Pela 
Bancada do Cidadania, Gabriel Dias. Pela Bancada do PSB, Alessandro Camilo da 
Silva (Lemos). O Senhor Presidente 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: 
Secretário de Saúde, Marcel Frison: Saudou a todos. Falou sobre a lotação das 
unidades básicas de saúde, que nessa última semana veio a registrar o maior 
número de atendimento devido ao aumento de casos da Covid-19, deixou 
registrado que não foi apenas o serviço público que congestionou, o atendimento 
privado também teve um aumento significativo. É importante frisar que todos 
continuem se prevenindo, e devido á esses cuidados a nossa campanha de 
vacinação para as crianças de cinco a onze anos, todos sabem que essa vacinação é 
delicada então temos que ter bastante cuidado que terá inicio agora no dia três de 
fevereiro, ali na escola Chico Xavier, das nove as três e das quinze as dezenove na 
escola Maria Edilia, essa campanha vai passar por umas vinte escolas até o final do 
mês para a volta as aulas, volto a dizer que a vacinação não é um ato individual e 
sim coletivo para ajudar a toda a comunidade. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: 
Bancada do PDT, Vereador Rafael Souza: Saudou a todos. Falou sobre a eficácia da 
vacina que mostrou ser bem melhor do que esperado, e ficou claro isso depois das 
festas de fim de ano que teve um grande aumento de casos, porém não teve tantas 
internações, mostrando que todas as medidas possíveis para combater o vírus é 
eficaz. Disse também que a bancada do PDT apóia a causa da vacina. Bancada do 
MDB, Vereador Falcão: Saudou a todos. Falou a questão dessa polemica da 
vacinação das crianças, que de acordo com a lei a vacinação é obrigatória porém 
quando saiu a noticia que em quarenta e oito horas as crianças seriam vacinadas e 
em caso de descumprimento os pais perderiam as guardas das crianças, mas nos 
sabemos que não é tão fácil assim, nos achamos que foi uma noticia muito 



equivocada e não passada com clareza para a população. Bancada do PT, 
Vereadora Ana Afonso: Saudou a todos. Parabenizar o nosso prefeito Ary Vannazy 
pelo combate a Covid-19 nesses dois anos de pandemia que a nossa cidade é 
pioneira nesse enfrentamento, queremos reforçar a população nesse processo 
para ser um ano seguro para todas as nossas crianças o passaporte de vacinação 
sendo obrigatório na volta às aulas. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: 
Saudou a todos. Acreditamos que todos estão procurando fazer a vacina e vendo 
que ta tendo eficácia e acho que além da vacinação deveria ter um centro de 
testagem com mais eficácia, evitando assim o contagio precoce tendo mais testes 
já ajudaria mais a nossa população. Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: 
Saudou a todos. Viemos frisar aqui que é de muita importância toda forma de 
disseminação do vírus, fico feliz e vejo que as medidas que estão sendo tomadas na 
secretária e de bastante importância para toda a população.  ENCERRADAS AS 
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES 
VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou 
a todos. Tendo em vista que já chegou ao nosso gabinete à questão do ônibus 
volante no bairro independência, que era pra ir duas vezes à semana e ajudar a 
população. Mas não é justo os moradores dos bairros acorda quatro, cinco da 
manhã para pegar uma ficha para atendimento e não conseguir, devido a pessoas 
de outros bairros que tem UBS ir atrás de atendimento no volante. Queremos bater 
na tecla nessa questão da vacinação obrigatória para as crianças, isso é algo que 
tem que ser conversado com a população e vê o que fica melhor para todos. 
VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Incentivou a vacinação nas 
crianças com a vacina da COVID-19 e parabenizou a troca, a ampliação do local da 
vacinação e a importância do trabalho da unidade móvel de vacinação nas 
comunidades. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou da pesquisa do 
IDESE, mostrando que a cidade está atrás de outras cidades menores, em índices 
como a saúde e educação. VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Reforçamos que 
somos todos apoiadores da vacina, agora não podemos politizar tudo em relação à 
vacina. Poderia ter sido feito uma campanha de conscientização para os pais da 
importância da vacina, para que todos entendam de fato como funciona toda essa 
questão da vacina. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Nos choca de tal 
maneira as pessoas que se diz contra ou a favor da vacinação, e as pessoas 
esquecem como as vacinas erradicaram doenças gravíssimas em outros tempos, é 
importante que a gente lembre que o governo municipal não obrigou ninguém a 
vacinar seus filhos, porém com o retorno das aulas presenciais todos devem seguir 
os protocolos de segurança. VEREADOR NADIR JESUS: Saudou a todos. Deu os 
parabéns para o secretário de saúde, e somos  totalmente favorável a vacina e é 
necessário sim vacinar todas as crianças para que esse vírus não se continue se 
disseminando, sabemos que temos várias dificuldades mas em relação a vacinação 
sabemos que tem que ser obrigatório sim, deixou o gabinete a disposição. 
VEREADOR ANA AFONSO: Saudou a todos. Nossa cidade foi pioneira em relação a 
vacinação, diante da negação do presidente Bolsonaro e devido a isso tudo as 
pessoas que negaram a imunização a pandemia veio de volta e principalmente 
nessas pessoas que não completou o ciclo vacinal. Nós estamos no apoio dessa 



causa da vacinação para as crianças, e a gente entende que esse ano letivo vai vim 
com mais tranqüilidade tanto para as crianças e professores como para os pais, 
sendo assim a obrigatoriedade da vacina para a volta as aulas. VEREADOR IARA 
CARDOSO: Saudou a todos. Nesse debate da vacina as pessoas que são 
negacionistas, viemos aqui dizer que somos apoiadores da vacina e dizer que 
vacina sim, vacina para todas as nossas crianças precisam ser vacinadas para que 
todos nos fiquemos tranqüilos. Não podemos compactuar com essa negação da era 
digital que está afetando a todos. Deixou o gabinete a disposição. VEREADOR 
RAFAEL SOUZA: Saudou a todos. Desejou a todos um belo ano letivo para todos os 
vereadores, um ano de muito trabalho e todas as esferas do poder público e trazer 
o que tem de melhor em prol da nossa cidade. Encerrada as inscrições do Grande 
Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do MDB, 
Vereador Falcão: Nós viemos parabenizar o secretário de saúde pela 
descentralização da vacina e pelo horário estendido, parabenizar por terem 
descentralizado a vacinação fazendo com que várias comunidades vacinem suas 
crianças. Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Realmente é uma situação 
muito perigosa essa questão dos fios, e nos temos um projeto de lei que visa essa 
melhora e nos estamos em busca disso para a melhoria da população Leopoldense. 
Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Queremos fazer um reforço para que 
todos se vacinem e vacinem suas crianças, uma coisa que é muito importante para 
toda população. Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Dizer que é de grande 
importância essa questão da organização social para nossa cidade, e uma empresa 
que é de grande importância como a RGE não vise só o lucro e ajude toda nossa 
população. Bancada do PT, Vereadora Ana Afonso: Nosso partido esse ano vai 
jogar todos os esforços em um grande debate para melhoria do nosso país, nos que 
estamos vivendo um momento de desemprego recorde e não pode passar por isso, 
vamos esta na função da melhora, não só do país mas também do nosso estado.    
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=2kmxMxmQ5ZA 
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