
 
 

ATA DA 73ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021  
  
 
No dia vinte e seis 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, 
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: Secretário Juliano Maciel - 
representante da SEDETEC. Saudou a todos. Falou da instalação do Grupo Pereira, 
que irá se instalar ali no distrito industrial na zona norte da cidade, onde se 
instalava a Hyundai elevadores. É pediu para que todos os vereadores e vereadoras 
se possível se coloquem a disposição para fazer uma votação única, para que seja 
liberado os fundos para infra-estrutura daquela área.  Fernando Stocho - 
Presidente Municipal do Partido Liberal. Saudou a todos. Falou sobre a sugestão de 
dois projetos que foi protocolado na Câmara Municipal, o primeiro projeto fala a 
respeito da realização de concurso público, para que sejam providos os cargos de 
consultor jurídico é assessor jurídico. O segundo projeto de Lei que visa proibir a 
adoção do passaporte sanitário na cidade de São Leopoldo, já que o decreto 
municipal não a capacidade jurídica de regrar esse tipo de matéria. João Claudio da 
Silva - Presidente da APAE. Saudou a todos. Falou sobre os sucessivos 
arrombamentos na APAE. Todos sabem que é uma organização filantrópica é 
temos uma renda que não tem como sobrar. Mesmo ali não tendo nada as pessoas 
entram ali para roubar fios. Pedimos encarecidamente para todas as autoridades 
para que seja tomada alguma previdência ali no prédio do Fórum que é o covil dos 
jovens que estão perdidos no crack, para coibir os furtos ali na nossa APAE. 
 Douglas da Lua - Secretário Municipal de Esporte. Saudou a todos. Falou sobre os 
trabalhos referentes à secretária de esporte junto da comunidade, a volta do 
projeto ao ar livre, com ginástica, pilates e dança para as senhoras da comunidade 
que se encontrava em depressão. Estamos com um projeto para o ano que vem 
com foco nas crianças e adolescentes, já estamos dialogando um retorno com o 
futebol municipal na nossa cidade. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do 
PDT, Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Falou da importância da pauta 
trazida pelos secretários em questão do esporte, saúde é empreendimentos para a  



 
 
 
cidade de São Leopoldo, com uma posição contraria ao Fernando Stocho a respeito 
da caderneta de vacinação. Bancada do PT, Vereador Tiago Silveira: Saudou a 
todos. Falou sobre a questão da APAE é diz que vai falar com as secretárias para 
segurança de todos os usuários. A respeito dos projetos de esporte para a 
população, coloca o gabinete a disposição de todos. É parabenizou o Juliano da 
SEDETEC que de arrancada já ofereceu mais de quinhentas vagas de emprego na 
zona norte da cidade. Bancada do  Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Saudou a 
todos. Parabenizou a fala de todos os secretários que falaram hoje aqui nessa 
tribuna, em especial o Secretário Juliano Maciel que apresentou um baita projeto é 
o porquê da urgência no projeto, apresentando um respeito à Câmara Municipal. 
Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Parabenizou o 
Secretário Juliano Maciel, em questão da sinceridade é respeito à Câmara 
Municipal é trazendo para a nossa cidade a indústria assim gerando emprego para 
a população. Saudar o Douglas da Lua,  fico feliz com a volta do viver bem. 
Cumprimentar de uma forma especial o João Claudio que trouxe essa demanda da 
APAE, nós queremos pedir a todos os vereadores encarecidamente para olhar para 
isso de um jeito especial é colocamos o gabinete a disposição. Bancada do PTB, 
Vereador Marcelo Pereira Antonio (Dentinho): Saudou a todos. Parabenizou a 
todos os secretários é se colocou a disposição para o que precisarem. Bancada do 
PSB,  Vereador Alessandro Camilo da Silva (Lemos): Saudou a todos.  Falou que 
deixa o gabinete a disposição para todos, em especial para o Da Lua da Secretária 
de Esporte que vem a fazendo tanta diferença é ajudando a sociedade. Bancada do 
MDB, Vereador Jeferson Falcão: Saudou a todos. Queremos cumprimentar em 
especial Fernando Stocho que trouxe duas pautas importantíssimas, é 
concordamos plenamente sobre a contratação do jurídico é achamos sim que tem 
que ser um cargo concursado. Parabenizar o Juliano Maciel que demonstrou total 
respeito pela casa, parabenizar também o Da Lua que vem fazendo um trabalho 
importantíssimo para nossas crianças é deixo o gabinete de portas abertas para o 
que for necessário. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Vereador Fabiano Haubert: Saudou a todos. Falou 
a respeito da importância da instalação do Grupo Pereira na cidade de São 
Leopoldo que está gerando mais de quinhentas vagas de emprego. Disse que ira 
cobrar a prefeitura para que seja resolvida a questão do prédio do Fórum ao lado 
da APAE. No tema livre falou a respeito da campanha da vacina que está sendo 
feita da paróquia da  duque que não estão conseguindo fazer a vacina de segunda a 
sexta. A respeito do novembro que é feita a prevenção do câncer de próstata, é nós 
vamos abraçar essa causa para que seja feita a conscientização dos homens que 
hoje ainda tem preconceito. Vereador Gabriel Dias: Boa noite a todos. Queremos 
só parabenizar os secretários é dizer que estamos à disposição para ajudar nossa 
população independente de posição política. Falou a respeito da audiência pública 
a respeito do descarte de fios feito pelas grandes empresas.  
 



 
 
 
Vereador Brasil Oliveira: Boa noite a todos. Falou que vai correr atrás das 
secretárias para que seja feita algo no prédio ao lado da APAE, que é um problema 
social em questão dos usuários de droga que ali ficam. Nós encaminhamos um 
recurso para uma cirurgia de catarata é diz que tem pessoas que esperam mais de 
quatro anos para saber se vai conseguir fazer uma cirurgia de catarata, é nos 
sabemos que se tem recurso para fazer  isso, nós iremos ter um olhar especial para 
com essas pessoas que precisam. Vereador Tiago Silveira: Boa noite a todos é 
todas. Falou a respeito do pessoal da saúde que compreende muitas pessoas na 
secretária de saúde, é saem com a resposta que queria é com informações 
corretas. Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Falou sobre os diversos furtos 
que estão ocorrendo ali na APAE, prejudicando aquelas pessoas que precisam 
daquele local. É diz que enquanto o estado do Rio Grande do Sul não tomar uma 
posição a respeito do antigo prédio do Fórum, nós iremos tomar providencias para 
que sejam coibidas as invasões e os roubos que ali acontecem. Vereador  Marcelo 
Pereira Antonio (Dentinho): Boa noite a todos. Quero parabenizar meu amigo que 
junto com o vereador conseguiu uma verba para que seja criada uma praça na 
campina. É dizer que estamos apoiando a todos em principal o pessoal do esporte 
que é muito importante para a nossa juventude é toda a comunidade. Vereador 
Rafael Souza: Saudou a todos. Queremos parabenizar é orgulhosamente falar da 
instalação do Grupo Pereira, é dizer que aquela região ali do arroio da manteiga 
precisa ser evoluída é trazendo também mais de quinhentas vagas de emprego. 
Saudar também o pessoal da secretária de esporte que retomou o projeto viver 
bem é vem também com projetos sociais para todo a nossa comunidade. É dizer 
também que nosso gabinete é a nossa casa está a disposição para a questão da 
sustentabilidade em questão ao descarte dos fios. Vereador Alessandro Camilo da 
Silva (Lemos): Saudou a todos. Falou a respeito do projeto que vem tramitando 
desde abril o amigo do esporte que agora teve um parecer do CCJ, é dizer que 
esperamos que seja aprovado para que venha trazer mais qualidade de vida para a 
nossa cidade. Vereadora Nadir Jesus: Saudou a todos. Falou a respeito dos furtos 
na APAE, uma instituição que faz tanta diferença na nossa cidade é isso não pode 
esta acontecendo. Parabenizar quem trouxe o Grupo Pereira que vem se instalando 
na nossa cidade é gerando mais renda para toda população é coloca o gabinete a 
disposição para todos. Falou a respeito da caderneta de vacinação é diz que é 
muito importante a questão da vacinação, mas todos tem o direto de expressar sua 
opinião. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: 
Agradeceu a presença de todos que compareceram na audiência pública á respeito 
das fiações, é dizer que foi muito importante tanto a presença dos empresários 
como da população. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. 
Saudou em especial a vereadora Nadir que vem fazendo os pedidos para sociedade 
é vem sendo cumprido. É gostaria de pedir para a mesa diretora que de um parecer 
para nós a respeito da lei que já foi sancionada mas ainda não está sendo cumprida  



 
 
no nosso município que é a questão do recuo das faixas de segurança.  Bancada do 
PT, Vereadora Nadir Jesus: Agradecer a todos que compareceram nessa sessão, é 
parabenizar a todos os dentistas pelo seu dia. Queremos dizer que quando estive 
na Câmara de Porto Alegre, levando a moção de repudio que os senhores 
vereadores concordaram é assinaram. Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: 
Boa noite a todos. Queremos convidar a todos para comparecer em um evento que 
vai ocorrer em função do outubro rosa, mas que vai ser feito no dia na consciência 
negra em novembro, é vai ter várias atividades para conscientizar tanto as 
mulheres como os homens. Bancada do MDB, Jeferson Falcão: Saudou a todos. 
Voltando ao assunto do prédio do fórum é dizer que estamos correndo atrás para 
que seja resolvido aquele problema social. Parabenizar o pessoal da SEMURB que 
vem fazendo diferença para nossa 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=p4In1zV2Bak 
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