
 
 

 
ATA DA 82ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  
NO  

DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021  
  
 
No dia trinta 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: Ademir Miguel Auler - Diretor da Emef Paul Harris: Saudou 
a todos, é um prazer estarmos aqui na Câmara, e uma alegria muito grande para 
nós está aqui hoje, divulgando o trabalho da escola pública do nosso município que 
é de  qualidade, nós fomos com cinco alunos e três projetos da nossa escola mais 
um trabalho da escola hohendorff, representando nosso Estado. Andria - Aluna 
que participou da  Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia: Boa noite a todos, 
primeiramente iremos falar da viagem que foi bem emocionante, a primeira vez 
que viajamos de avião e para uma feira fora do nosso estado, e queremos 
agradecer aos nossos professores que nos ajudaram nesse trabalho durante o ano 
todo, e agradecer também aos nossos colegas que nos apoiaram. Luana - Aluna 
que participou da  Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia: Primeiramente boa 
noite, a feira foi muito legal nos dois primeiros dias foi de muito esforço, no 
começo nós estávamos muito nervosos mas aí a gente foi se acostumando e 
fazendo amizades e recebendo tantas críticas construtivas para melhorar nosso 
projeto. Aluna que participou da  Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia: Boa 
noite a todos e gostaríamos de agradecer a oportunidade de ter participado desse 
projeto, que com certeza mudou bastante coisa nas nossas vidas e vai ficar 
marcado para o resto da vida. Professora - participou da  Feira Nordestina de 
Ciências e Tecnologia: Boa noite a todos, gostaria de agradecer essa oportunidade 
que engaja muito os alunos, nós temos alguns grupos da escola que já está me 
procurando para dar início a alguns projetos já nas férias, e isso é muito importante 
para que nós alcancemos novos horizontes. Professora - participou da  Feira 
Nordestina de Ciências e Tecnologia: Boa noite, agradecer a todos e nós temos o 
conhecimento de que foi muito importante essa oportunidade, e para resumir o 
que aconteceu nós fomos com três projetos, um deles ganhou em primeiro na 



FENECIT, ganhando uma credencial para Rússia, Chile e São Paulo o outros dois 
projetos tirando segundo lugar, um deles com credenciais para o Paraguai e São 
Paulo, o outro com credenciais para Londres e Fortaleza. É o trabalho do dia a dia 
da escola pública que é de qualidade, nós só temos que ter oportunidade de sair da 
escola e mostrar, nós trabalhamos com iniciação científica na escola  e a 
culminância dela é mostrar o resultado então é importante as feiras para que isso 
seja mostrado. Luiz Aroni Lopes da Silva - AMBSJ: Primeiramente boa noite a 
todos, em dois mil e dezenove o Prefeito Vanazzi nos chamou para uma reunião a 
respeito do presídio de Sapucaia, porque a estrada no presídio passa por dentro do 
bairro são joão batista, na época saiu quatrocentos e oitenta caminhões de aterro e 
depois entrou cento e trinta caminhões com as celas do presídio e tem duas ruas 
do meu bairro que foram destruídas, na época também foi solicitado um quebra 
mola na entrada perto do viaduto e até hoje nada, e os ônibus da SUSEP entra ali a 
milhão, e nós estamos debatendo a dois anos já e o municipio nao esta nos 
ajudando, foi prometido também três câmeras de segurança e só foi colocado uma. 
Nós viemos aqui na câmara para fazer esse desabafo porque nós não estamos 
tendo retorno nenhum, e pedimos encarecidamente para que seja feito algo ali 
para o bairro são joão batista.FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do MDB, 
Vereador Jeferson Falcão: Boa noite a todos que estão nos acompanhando, quero 
parabenizar o belo projeto do diretor Ademir, e os estudantes também que estão 
representando muito bem a nossa cidade, queremos deixar o nosso gabinete de 
portas abertas para eventos futuros e o que vocês precisarem pode nos procurar. 
Queremos dizer ao senhor Luiz Presidente da Associação, que o bairro São João 
Batista está abandonado pelo poder público, chegou para nós várias reclamações e 
solicitações no nosso gabinete  a respeito não só do bairro em geral, mas também 
da praça ali do bairro que está depredado, e quero deixar nosso gabinete de portas 
abertas para ajuda-los. Bancada do PSB, Alessandro Camilo da Silva (Lemos): 
Saudou a todos, em especial a quem fez o uso da tribuna, queremos começar 
parabenizando os alunos e os diretores que trouxeram esse reconhecimento para a 
nossa cidade e que sirva de incentivo para outras escolas. Queremos passar para o 
seu Luiz que foram feitos diversos pedidos de providência para o bairro mas não 
foram atendidos, então pedimos para que o governo tome uma providência. 
Bancada do PT Nadir Jesus: Saudou a todos presentes, e dizer seu Luiz que o nosso 
gabinete está de portas abertas para junto a comunidade ver e rever essas 
demandas, e aqui cabe dizer que temos que acionar o governo estadual, não 
tirando as responsabilidades do nosso prefeito, mas tem vários repasses que não 
são passados para nós, e deixamos nosso gabinete a disposição de vocês. Nós 
ficamos muito orgulhosos que a nossa cidade de São Leopoldo está sendo bem 
representada fora do nosso estado, com esse projeto feito pela escola pública da 
nossa cidade, e deixar claro que pode contar conosco para o que for necessário. 
Bancada do PDT Iara Cardoso: Saudou a todos que estão presentes, queremos 
deixar claro aqui que estamos a disposição de todos, e parabenizar aqui os 
estudantes que participaram da FENECIT que estão representando tão bem o nosso 
município, e que isso sirva de incentivos para todos os estudantes. E Luiz essas 
demandas tem que ser cobradas, para que seja cumprido o que foi acordado.  



 
 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA:  Vereador Gabriel Dias: Boa noite a todos e parabenizar a todos que 
fizeram uso da tribuna. Primeiro que estamos com um projeto aqui na casa 
tramitando, sobre o reajuste de IPTU e temos que falar sobre a audiência que 
aconteceu aqui na semana passada, pelo projeto da LOA, porque pelo projeto que 
foi aprovado esse ano nós teremos um reajuste de quatorze vírgula cinco por cento 
na UPM que incide sobre IPTU, ISS e outras taxas municipais, nos junto com alguns 
vereadores pedimos para que abaixe esse reajuste para dez vírgula oito por cento, 
é importante falar isso aqui hoje porque muitos vereadores não estava presente na 
audiência pública, porque o próprio secretário da fazenda disse que não está 
quatorze vírgula cinco por cento na Loa do reajuste. Isso que para o cidadão faz 
muita diferença para o governo pode não fazer tanta diferença. O segundo ponto 
tramitou e tramita a reforma do regimento interno, e nessa reforma tem a 
proposição de mais quinze dias de recesso parlamentar na segunda quinzena de 
julho, para que esse privilégio para vereador, isso é um absurdo e nós votaremos 
contra se esse artigo continua na reforma. Vereador Rafael Souza: Saudou a todos, 
em especial ao diretor Paul Harris que vem fazendo um trabalho admirável, nós 
poderíamos ter mais professores fazendo essa mesma iniciativa para a iniciação 
científica, e que nós podemos avançar cada vez mais que isso é o nosso presente, 
capacitando cada vez mais os jovens para o mercado de trabalho nessa área da 
tecnologia. Queremos saudar o Luiz e dizer que a comunidade que foi presenteada 
com o presídio pelo estado, e isso impactou muito a comunidade e uma delas foi a 
falta de água que o governo do estado nem sabia como ia chegar a água lá, onde 
teve que vir negociar com o município e foi a oportunidade que o prefeito teve de 
conseguir reivindicar mais recursos para o hospital centenário, aproveitar a 
instalação de um presídio para negociar um repasse que ele não passava para a 
saúde, e sua demanda vai ser levada e cobrada para que o quanto antes seja 
arrumada lá. Vereador Jeferson Falcão: Saudou a todos presentes, em especial o 
Médico veterinário Giacomini  que se faz presente nessa casa hoje, queremos 
saudar também nosso vereador e secretário Nestor, o senhor que se faz muito 
presente no governo Vanazzi enfim, essa casa pedi para que o senhor nos ajude 
com essa demanda prometida pelo prefeito, para sanar esses problemas ali no 
bairro São João Batista. Já que estamos chegando no fim das sessões e temos umas 
pautas importantíssimas, uma delas foi a que o vereador Gabriel Dias comentou a 
respeito da diminuição dos impostos que sendo votada vai ajudar bastante a 
população, outra demanda também é a respeito do regimento interno e por fim a 
votação da nossa mesa diretora. Vereador Fabiano Haubert: Saudou a todos, 
queremos parabenizar os alunos e os diretores que estão levando o nome do nosso 
município cada vez mais longe, com essa escola exemplo para a nossa cidade e 
estamos aqui para ajudar com verbas para que mais escolas tomem essas 
iniciativas para a nossa juventude. Queremos também saudar o pessoal ali da vila 
Batista e dizer que esse plenário é para isso mesmo mostrar o que está 
acontecendo no nosso governo e nas comunidades, e dizer que nós iremos  



 
encaminhar uma moção para o governo do estado iremos pedir para os vereadores 
assinar pela responsabilização que o governo do estado tem, porque não adianta 
fazer ali o presídio e depois largar de mão para o governo do município. Vereador 
Tiago Silveira: Saudou a todos, queremos aqui saudar e parabenizar a todos da 
escola e os alunos que se estiveram aqui presente e deixar o nosso gabinete a 
disposição, uma escola que está com um projeto tão bacana e que ela seja exemplo 
para outras escolas do nosso município. Queremos falar com o seu Luiz, é 
importantíssimo  as demandas que o senhor traz aqui e é sempre importante a 
gente não miniorizar, e dizer que aquele presídio não e municipal ele é estadual, 
para que ele fosse responsabilidade do município ele teria que ser municipal ele 
não é, e o que mais choca é quando as pessoas não falam da responsabilidade do 
estado, o aumento de tráfego o estrago das estradas porque se está assim e devido 
ao a grande circulação de pessoas, e não é culpa dos moradores porque se não essa 
demanda seria antiga e não é, mas nós iremos levar essa demanda para que seja 
resolvida essa questão da comunidade.  Vereadora Nadir Jesus: Saudou a todos, 
parabenizar as nossas cientistas e que realmente vocês possam levar isso mais 
adiante, não iremos ser repetitivos e dizer que a respeito da vila batista vai ser 
cobrada as demandas tanto do governo municipal como do governo estadual, e 
quando nós falamos da questão do IPTU não estamos defendendo o aumento, 
somos pobres, trabalhadores, realmente é um reajuste que acontece uma vez por 
ano, mas sabe o que nos incomoda é não poder comer tomate, carne, feijão que 
aumenta todos os dias. E temos que dizer a esse governo federal que tira direitos, 
que congela a vida da nossa população e nos faz passar miséria. Vereador Brasil 
Oliveira: Saudou a todos, fez uma saudação especial a todos os envolvidos da 
escola e a essa escola que fez um trabalho excelente e acabou ganhando esse 
prêmio. Da mesma forma cumprimentar o pessoal da vila batista, e dizer que a 
respeito das demandas que junto com a base do governo depois desse seu 
pronunciamento vamos atrás do governo municipal para que seja feito a parte do 
município. E também não podemos deixar de falar aqui a respeito da pintura das 
faixas de segurança, nós sabemos que tem uma lei aprovada e sancionada pelo 
prefeito, e fazendo isso de forma irregular sendo um descaso com o dinheiro 
público. Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos, Luiz que situação horrível que 
estão passando ali todos da Vila Batista, e sim nós temos que entrar em contato 
com algumas secretarias para fazer as reformas, e ajudar toda a população que 
mora ali. E dizer aqui a respeito do IPTU e reitero que nós não moramos em uma 
ilha, estamos no mundo, no Brasil e quando falamos vem o preço do gás, feijão se 
fala na importância que temos como ser humanos, brasileiros e nós vivemos em 
um complexo que não é comandado por vereadores, prefeitos. Vereadora Ana 
Affonso: Saudou a todos, em especial os estudantes e educadores e dizer que 
temos muito orgulho do que é feito na nossa rede de ensino público, e esses 
prêmios ganhados fruto de  esforço e ficamos muito felizes em vocês procurarem 
essa casa para apoiar vocês, e um orgulho vê que nossa rede de ensino está sendo 
bem representada tanto aqui no Brasil quanto fora do país. Cumprimentar o seu 
Luiz que trouxe essas demandas do bairro São João Batista, nós sabemos do que  



aconteceu ali na região quando o governo do estado construiu o presídio e foi 
acordado com o governo federal que em troca do fornecimento de água pelo 
SEMAE  ao presídio, o nosso hospital centenário iria receber quinhentos mil reais 
para manter o hospital de pé, nós iremos levar as demandas do bairro, mas 
também queremos que o que foi acordado seja cumprido. Encerrada as inscrições 
do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do 
MDB, Jeferson Falcão: Bom, como foi bem falado na tribuna a pauta do IPTU que 
vai ser bem falada nos próximos dias, agora cidades vizinhas a nossa e no Brasil 
inteiro conseguiram diminuir os impostos nas suas cidades sem diminuir os serviços 
prestados para a população. Bancada do PT, Silveira: É muito importante isso que 
você trouxe a tona colega, da gente não isentar e  quero lembrar no ano de dois mil 
treze a dois mil e dezesseis que tinha alguns bairros que pareciam uma floresta, o 
lixo dominava a cidade, as pessoas procuraram consulta e não conseguia então 
assim, dizer que a cidade não funciona é memória selectiva. Com relação ao IPTU o 
secretário de finanças do município, deixou muito especificado que se cortar 
recursos vai cortar serviços, e esses recursos que seria usado seu Luiz nas ruas, está 
sendo passado para o hospital centenário porque não está sendo passado para nós 
do município. Bancada do Cidadania, Gabriel Dias: Nós temos opiniões diferentes 
vereador Tiago, que primeiro nós não podemos falar de privatização, quem 
administra a saúde em São Leopoldo são empresas privadas, o Pt já privatiza a 
saúde então não tem porque de nós ficarmos aqui debatendo sobre, agora é 
louvável vocês querem justificar o aumento do IPTU, mas tu mesmo disse que onze 
por cento e o secretário aprovou e vamos aprovar nosso projeto de dez vírgula 
oito, vamos parar de penalizar o trabalhador.  Vamos fazer a coisa certa e vamos 
tirar o peso do trabalhador.  Bancada do PDT,Iara Cardoso: Nós queremos lembrar 
aqui vereador Gabriel que esteve visitando ali o nosso hospital centenário e dizer 
que ali tudo sai caro, o trabalhador quer da ali o reajuste mas ele quer que tenha 
suporte para o que for necessário, gente vamos da uma olhada nos custos gastos 
na saúde, nós temos que manter um padrão para nossa população que se faz tão 
necessário na nossa cidade.  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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