
 
 
 
 
 
 

ATA DA 95ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 

  
 
No dia quinze de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 19 horas, reuniram-
se no Plenário da Câmara Municipal de São Leopoldo, reuniram-se os Senhores 
Vereadores e Senhoras Vereadoras, sob a  Presidência do Vereador Rogel da Silva 
Correa (Tarzan). Pela Bancada do PDT, Fabiano Haubert, Iara Cardoso, Rafael 
Souza. 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: Sr. Luciano Stürmer, vice-presidente do Clube Esportivo Aimoré: Saudou 
a todos. Falou sobre o lançamento da campanha lance capilé, que da um desconto 
de setenta por cento no ingresso para qualquer jogo, uma camiseta oficial do 
Aimoré, uma máscara e conseguimos fazer um acordo com uma empresa da saúde 
que é o uber da saúde, que funciona da seguinte forma. Esse aplicativo tem 
consultas medicas, consultas veterinárias e até auxilio funeral, só que com um 
grande desconto para a população.  Sr. Diorge Buss, representante do Projeto Oca 
Cultural. Irá falar sobre a Lei Paulo Gustavo. Saudou a todos. Falou sobre o projeto 
de lei que esta sendo tramitado e esperando a votação para ser aprovado  tanto a 
lei Paulo Gustavo e a lei Audir Blank dois, o estado do Rio Grande do Sul irá receber 
dois milhões de reais caso a lei seja aprovada, e o município de São Leopoldo vai 
ganhar uma parte desse montante que será repassado para a cultura do nosso 
município que está parado a um tempo devido a pandemia. Sr. Ismael Mendonça, 
presidente da Setorial de Cultura do PT. Irá falar sobre a lei Paulo Gustavo. Saudou 
a todos. Falou sobre os artistas locais que tem uma grande influencia no nosso 
município, no ano passado foi repassado um milhão e meio da Aldir Blank para os 
artistas locais que deu praticamente três mil reais para cada um. Quantia que o 
artista trabalhando ganharia isso em praticamente três dias, então foi um auxilio 
que ajudou, mas não o suficiente porque os artistas estão a doze meses sem poder 
trabalhar. E a lei Paulo Gustavo vai ajudar bastante esses artistas, então nos viemos 
aqui para pedir o apoio dos vereadores da casa para que ajude a votar essa lei para 
ajudar essa classe da cultura que está procurando mais oportunidades. FALA APÓS 



O USO DA TRIBUNA: Bancada do PT, Vereadora Ana Afonso: Saudou a todos. Em 
especial o Luciano vice-presidente do Aimoré, e dizer que o clube vem trazendo 
muito orgulho para o nosso município e pode contar com o apoio da nossa 
bancada. Cumprimentar o pessoal da cultura, que é uma coisa muito importante 
para a nossa cidade e a cadeia da cultura se mantenha viva, falar também da 
importância da lei Paulo Gustavo que vai ajudar a todos os artistas locais que foram 
bem prejudicados nessa pandemia, e deixo aqui nosso total apoio Bancada do PDT,  
Vereador Fabiano Haubert: Saudou a todos. Falou sobre o Aimoré e disse que a 
importância do clube na nossa cidade, que bela iniciativa do clube para 
crescimento dessa campanha e dizer que deixamos o nosso gabinete a disposição. 
Saudar o pessoal da cultura, que é de extrema importância a cultura para nossa 
população e dizer que deixamos o gabinete a disposição. Bancada do PSD, 
Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Cumprimentar de uma forma especial o 
Luciano, o Aimoré que está fazendo uma bela campanha na nossa cidade. Falou a 
respeito da Cultura, que é de extrema importância para os artistas locais e vamos 
ajudar a aprovar a lei Paulo Gustavo, deixamos o nosso gabinete de portas abertas. 
Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Primeiro falar ao 
Luciano que nos compramos a campanha Capilé, e estamos de portas abertas para 
o clube que vem fazendo tanta diferença no nosso município. Dizer aqui a respeito 
da cultura, que nos apoiamos os artistas locais e acho de extrema importância a 
cultura no nosso país, mas dessa vez vou fazer de uma forma diferente, vou 
fiscalizar mais a fundo como vai ser repassado essa verba para a cultura. Porque 
quando foi aprovada a lei Aldir Blank teve pessoas da cultura que não recebeu essa 
verba e ficamos sabendo que foi uma bagunça quando essa verba foi repassada ao 
município. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 
INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 
VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Parabenizou o Luciano pelo trabalho 
feito no Aimoré e deixar destacado que é de extrema importância para nossa 
cidade. Falou sobre os responsáveis pela cultura que estão fazendo um belo 
trabalho para ajudar e incentivar os artistas locais, e disse mais que é muito 
importante que a lei Paulo Gustavo seja aprovada para ajudar essas famílias, que 
estão a mais de doze meses sem receber um auxilio. VEREADOR FABIANO 
HAUBERT: Saudou a todos. Saudação ao Luciano e deixando aqui de portas abertas 
nosso gabinete, redes sociais para ajudar nesse projeto capilé. Protocolamos na 
semana passada e trouxemos aqui na tribuna livre, a sessão solene para 
parabenizar os oitenta anos do CECREI que vai ser aberta para a comunidade no dia 
vinte e cinco de abril. Trazer também a importância da vacinação e dizer que no 
próximo dia dezenove, ira ter a vacinação descentralizada para as nossas crianças 
de cinco a onze anos na paróquia na duck velha. Parabenizar aqui também o nosso 
hospital centenário que é muito importante para o nosso município. VEREADOR 
GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Primeiro falar aqui sobre o tema da semana 
passada que é a questão do ossário para a nossa cidade, dizer que já esta sendo 
colocado os containeres no cemitério. O pedido de indicação que já está no sistema 
senhor Presidente, que é o adiantamento do aumento dos servidores públicos que 



desde o inicio da pandemia são linha de frente, então já foi feito e passado para o 
governo fazer esse adiantamento. VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. 
Parabenizar o Luciano sobre o trabalho que está sendo feito no Aimoré, e pedimos 
para você Luciano que manda para o nosso gabinete o contrato sobre esse projeto 
capilé. Falou também sobre a vacinação das nossas crianças, que foi transferida 
para a sociedade ginástica ali perto da praça dos correios. Fica o convite para as 
pessoas que mora ali perto da igreja católica da COHAB duque, o pessoal da 
secretaria do esporte vai está ali com o projeto viver bem e a comunidade está 
toda convidada. VEREADORA ANA AFONSO: Saudou a todos. Falou sobre a lei 
Paulo Gustavo que é muito importante e quando foi aprovada a lei Aldir blank 
praticamente mil e duzentos artistas foram contemplados com a verba que foi 
disponibilizada. Queremos falar aqui hoje a respeito da educação, que vai voltar na 
próxima semana, e dizer que a vacinação das nossas crianças teve um grande 
aumento e voltando as aulas com todas imunizadas vai ser de grande importância 
para toda a população. Queremos também parabenizar a secretaria de educação 
que esta fazendo um programa de reforço escolar juntamente com a unisinos para 
os alunos que tiveram um déficit nesse ano da pandemia. VEREADOR RAFAEL 
SOUZA: Saudou a todos. Saudar o Luciano que veio trazer aqui nessa casa as 
preocupações e conquistas do Aimoré, dizer que o nosso gabinete esta de portas 
abertas para ajudar o nosso time. Falar também a respeito da cultura que é muito 
importante para toda a população, que muitas vezes é deixada de lado pelas 
pessoas, deixar aqui nosso apoio a essa lei que vai ajudar bastante esse pessoal. 
Queremos deixar registrado aqui o pedido que foi feito para o SEMAE para 
solucionar o problema ali na scharlau em uma calçada que já esta entrando terreno 
à dentro. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Queremos deixar bem claro 
nosso apoio ao Aimoré, mas queremos saber se atrás desse projeto tem uma ação 
social para a nossa comunidade. Ajudar nossas crianças que é muito importante no 
meio do esporte. Queremos informar a toda a cidade de São Leopoldo que a partir 
do mês de março, vai ter a volta do projeto SEPCOM, que é um projeto básico de 
saúde para as comunidades carentes. VEREADOR BRASIL OLIVERIA: Saudou a 
todos. Falar aqui da lei Paulo Gustavo e dizer que somos favoráveis, mas deixar 
claro que vamos fiscalizar junto aos vereadores da casa. Mas queremos falar 
também da nossa semana, ontem tivemos na secretária de educação vendo vários 
projetos para o nosso ano letivo que é muito importante. Também tivemos no 
cemitério da avenida feitoria, porque tivemos várias denuncias sobre o que esta 
acontecendo ali. VEREADOR LEMOS: Saudou a todos. Nós iremos fazer hoje os 
pedidos de requerimento que já acumula mais de dois meses, que são os pedidos 
da saúde para as nossas crianças, idosos, familiares. Porque somos bastante 
cobrados, pelo nosso povo a respeito da saúde. Consegui um recurso que nos 
achamos que até março chega essa verba de dois milhões para a saúde. Pedir o 
executivo para atender  o pedido de insumos para as UBS, que muita das vezes não 
tem como atender as pessoas por falta desses insumos. Encerrada as inscrições do 
Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PSD, 
Vereador Brasil Oliveira: Aproveitar para ser feita uma fiscalização a respeito dos 
terrenos que está precisando de rosagem. E a respeito do ônibus da saúde que não 



tem ido até os bairros devido a manutenções, que era pra ir de duas vezes no mês  
nos bairros só esta indo uma vez, fica aqui nossa demanda. 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=aFkxDRsiC_Y 
   
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 
Presidente.  
   
Vereador Marcelo Dentinho   
Vice-Presidente.  
   
Vereadora Tiago Silveira  
Secretária.  
 


