
 
 
 
 
 
 

ATA DA 93ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 

  
 
No dia oito  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 Proteção Animal – Walter Leo Verbsit: Saudou a todos. Agradeceu a 
casa por disponibilizar esse espaço para ele trazer sua demanda. Prestar contas do 
ano de dois mil e vinte um, que tivemos trezentos e cinqüenta um  atendimentos 
na secretária, quatrocentos e oitenta e nove recolhidos para o canil municipal, 
fizemos mil seiscentos e vinte dois procedimentos cirúrgicos. Foi um ano bastante 
produtivo para a secretária, esse ano no primeiro mês já fizemos cento e noventa e 
três atendimentos, vinte e duas adoções e cento e duas cirurgias. Nós temos um 
problema vereadores, o nosso canil municipal quando foi inaugurado com a 
capacidade de cento e setenta cães, no mês de dezembro eu estava com duzentos 
e oitenta cães, e agora em janeiro eu estava com trezentos e dois cães albergados 
no canil. Queremos agradecer a Ex-Presidenta da câmara a vereadora Ana, que 
conseguiu separar uma verba de duzentos mil reais para que nos pudéssemos fazer 
a reforma do nosso canil municipal, e da mesma forma o Vereador Marcelo 
Dentinho que conseguiu uma verba parlamentar de duzentos e cinqüenta mil reais 
para castração dos animais em situação de rua. E falar também para os Vereadores 
que esse ano passado nós conseguimos o conselho municipal de bem estar animal, 
foi um ano bem produtivo e esse ano de dois mil e vinte e dois vai ser um ano 
bastante produtivo também, agradeço a atenção de todos presentes e ficamos a 
disposição para esclarecimentos.FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PDT, 
Vereador Rafael Souza: Saudou a todos. Elogiou o trabalho do secretário Walter 
que veste a camisa, faz com amor o seu trabalho e deixa as portas do gabinete 
aberta para o que for necessário. Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: 



Saudou a todos. Cumprimentar e elogiar o trabalho do secretário que vem sendo 
exemplar para a nossa cidade e sabemos que não é fácil para a secretária e quem 
ta ali abraçando a causa animal, esta fazendo por amor. Em questão a lotação do 
canil, essa reforma que será feita vai ajudar bastante o canil e a causa animal. 
Bancada do PT, Vereadora Ana Afonso: Saudou a todos. Parabenizar o secretário 
que vem fazendo um belo trabalho na secretária da nossa cidade, e dizer que nos 
enquanto bancada do PT estamos apoiando a causa animal, e estamos a 
disposição.  Bancada do MDB, Vereador Falcão: Saudou a todos. Parabenizou o 
trabalho do secretário, porque dificilmente nos vemos aqui na casa um secretário 
trazer dados do que foi feito em um ano, mais uma vez parabenizo o senhor e 
deixo o gabinete de portas abertas. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA 
POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE: VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Falou sobre a 
importância da vacina, e disse que faz total defesa da vacina em todo o país. 
Ressaltou que é de extrema importância completar o esquema vacinal, falou 
também sobre os leitos que estão ocupados no nosso sistema de saúde. 
VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Gostaria de saber como está o 
andamento do projeto de lei que acaba com as carroças e o mau trato dos animais, 
gostaríamos de saber como ta essa questão das bicicletas elétricas, triciclos. Entre 
outras questões voltadas a saúde, quero saber como ta o andamento do ônibus da 
saúde no bairro independência que só está indo ao bairro uma vez por mês. E  mais 
uma vez falou aqui na casa sobre os terrenos que estão abandonados, e ir atrás 
desses contribuintes e penalizado em caso de não cumprimento e cuidado do seu 
terreno. VEREADORA ANA AFONSO: Saudou a todos. Falou sobre o esquema 
vacinal que vem sendo de grande importância para todos, e começou na semana 
passada em Novo Hamburgo e já esta sendo feito aqui na nossa cidade a apreensão 
de carros que estão contra a vacina. Estamos correndo para as nossas crianças 
estarem todas vacinadas até o inicio do ano letivo, e uma coisa esta sendo bem 
falada nos últimos dias, é a respeito da obrigatoriedade da vacinação nas escolas e 
isso é lei, então temos que apoiar a todos para se vacinarem e proteger nossas 
crianças. Cumprimentar o secretário que veio aqui hoje para falar da causa animal 
e dizer que esta de parabéns. VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. Falou sobre o 
prefeito Ary Vanazzy que mais uma vez foi noticia no jornal VS, mais uma 
condenação do prefeito por improbidade administrativa dessa vez por ter criado 
vinte e duas leis ilegais, para criar cargos para acomodar seus eleitores e partido 
político. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Falou sobre o aumento de 
casos da COVID-19 e nos assusta ter pessoas que ainda são contra a vacina. 
Parabenizou o secretário Walter que se fez presente em uma reunião ontem com a 
comunidade e apresentou tudo o que foi feito no ano de dois mil e vinte um. 
Através do nosso mandato vai chegar uma emenda na nossa casa para a compra de 
um mamógrafo para o nosso município e ontem como falei para o secretário a 
importância da causa animal na nossa cidade. E é importante chamar a atenção da 
nossa população o abandono dos animais, e nesses dados que o secretário trouxe 
diz que o índice de abandono dos animais é no verão, por muita das vezes as 
pessoas não ter renda para deixar seu animal em algum lugar para fazer uma 



viagem, por tanto é de grande importância essa conscientização da população. 
VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Falou sobre a importância da 
secretária no nosso município, e falar sobre os animais que foram castrados que é  
muito importante. Temos que conscientizar a população sobre esses abandonos de 
animais que nos vemos todos os dias. Queremos parabenizar o Prefeito Vanazzy 
que nomeou o secretário que fez por merecer e trouxe e mostrou todos os dados 
do que foi feito nesse ano que passou. Vamos sim fazer campanha vacina sim, não 
podemos abaixar a cabeça para essas pessoas que estão fazendo campanha contra 
a vacina, não aceitar a vacina que foi testada e comprovada isso deveria ser um 
crime, deixamos o gabinete de portas abertas para qualquer esclarecimento. 
VEREADOR RAFAEL SOUZA: Saudou a todos. Parabenizar o secretário Walter que 
vem fazendo um ótimo trabalho junto à secretária. Viemos aqui dizer que o 
aumento de casos após o ano novo, é uma coisa que nos pegou de repente 
novamente, porém com menos mortes por causa da vacina. E é de grande 
importância a vacina para as nossas crianças que todos fiquem imunizados, porque 
é inacreditável depois de tantas comprovações e estudos sobre a vacina, alguém 
dizer que a vacina não é eficaz. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou 
sobre o movimento anti-vacina, que depois de tantas comprovações e a curva da 
covid que é de quanto mais vacina menos mortes, quem diz que a vacina não eficaz 
depois disso tudo é totalmente ignorante. Secretário Walter eu tenho uma lei 
aprovada que é quem maltratar os animais tem que custear com os procedimentos 
e parabenizar o seu trabalho secretário que esta sendo bem feito. Mas queremos 
tratar aqui hoje é o tema dos cemitérios, que é a respeito das ossadas que estão 
sendo retiradas após três anos enterrados, primeiro que é uma falta de gestão 
vários mandados e ninguém fez nada, retrato da incompetência do nosso 
município, coisa que já poderia ser feita à muito tempo por ser algo tão essencial e 
que não tem um custo tão alto. Então quem tiver demanda a respeito disso 
procure nosso gabinete que estamos de portas abertas. Encerrada as inscrições do 
Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do 
Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Só dando continuidade no que foi falado, nos 
fomos até a secretária e conversamos com as pessoas que estão lá a quatro meses 
e pegaram um famoso rabo de foguete, mas estão fazendo tudo conforme a lei que 
é avisar os familiares falecido que vai ser feito a retirada dos ossos que vai ser 
colocado em um contêiner para ser armazenado até ter mais espaço para 
acomodar a todos. Isso é uma pauta muito importante que tem ser resolvida 
imediatamente, porque são nossos familiares que estão ali. 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=HWNet30mYyg   
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