
 
 
 
 
 
 

ATA DA 97ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 

  
 
No dia vinte e dois 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. Daniel Bauer, fundador do Projeto Social 
Empregos São Leopoldo. Falou sobre o projeto social que foi criado em dia cindo de 
março de dois mil e quinze e para comemorar esta data, vai ser feito na associação 
de moradores no bairro Itapema na Scharlau no dia vinte e sete de março o 
primeiro feirão de empregos para a comunidade. O projeto que já é feito nas redes 
sociais vai ser feito também no físico, para dar mais oportunidades para toda a 
população que precisa tanto. Como ira funcionar, um dos pavilhões será para fazer 
a captação de currículos e entrevistas, e no outro pavilhão terá cinco palestras 
temáticas para orientar a população a ir procurar emprego, com toda estratégia e 
jeito para executar de uma forma certa esse conhecimento. O que nos falta 
senhores é a estrutura, tudo tem custo e estamos procurando parceiros para 
ajudar com carro de som, aparelhagem de som e todos os custos a mais que tem 
um evento desse, contamos com a colaboração de todos. FALA APÓS O USO DA 
TRIBUNA: Bancada do PDT, Vereador Rafael Souza: Saudou a todos. Parabenizar o 
Daniel Bauer pelo projeto que está sendo feito na nossa cidade, que é de extrema 
importância para toda a comunidade, os jovens que estão acabando ensino médio 
precisa de oportunidade, quero deixar nosso gabinete de portas abertas. . Bancada 
do PT, Vereadora Ana Afonso: Saudou a todos. Falou sobre o projeto do Daniel 
Bauer que ta sendo bem feito na nossa cidade e sendo bem divulgado, ajudando 
assim vários jovens que estão entrando no mercado de trabalho, buscando 
experiência e se profissionalizar. A bancada do PT parabeniza o seu trabalho e 
ficamos de portas abertas para o que for necessário. Bancada do PSD, Vereador 



Brasil Oliveira: Saudou a todos. Cumprimentar o nosso colega Daniel Bauer que 
vem trazendo grandes projetos para a nossa cidade e queremos deixar aqui uma 
sugestão para dar um incentivo para aquelas pessoas que não terminaram o ensino 
médio, procuram trabalho,  mas não tem escolaridade, então se for focar nesse 
projeto é uma boa idéia para toda a nossa população, sempre que tiver algo desse 
tipo pode trazer para a nossa casa que sempre será bem vinda. Bancada do PSB, 
Vereador Lemos: Saudou a todos. Só parabenizar o Daniel pelo grande projeto que 
vem trazendo várias oportunidades para a nossa comunidade. Agradecer ao 
pessoal da minha bancada aqui presente, assessores e dizer que nosso gabinete 
esta 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 que estão presente 
nessa casa. Viemos aqui hoje de uma forma constrangida, chateada na situação 
que aconteceu no dia vinte e dois com a nossa Deputada Juliana Brizola que foi 
agredida, ameaçada porque foi feito o pedido de vistas de um projeto de ementas 
que pedia uma reformulação na SUSEP, onde passava o cargo de agente 
penitenciário para policia penitenciaria. Essas ameaças foram feitas pelo Vitor 
Camargo que foi enviado pelo e-mail dele mesmo, trata-se de violência política, 
violência contra mulher, esses abusos e crimes não cabem mais na nossa 
sociedade. Daniel Bauer projetos como o seu que visa trazer empregos para a 
nossa população tem que ser apoiados pelos órgãos públicos e é de extrema 
importância. Voltando a questão da vacina para as crianças, nós temos que vacinar 
nossas crianças isso é um direito nosso, elas são o nosso futuro. VEREADORA 
NADIR JESUS: Saudou a todos. Quero parabenizar aqui o Daniel Bauer, que nos já 
estivemos juntos em alguns projetos ali na Scharlau para ajudar nossa população. 
Em dois anos de pandemia o que era pra ser um caos nos empregos na nossa 
cidade, teve um aumento graças a projetos iguais a esse que incentivam o emprego 
e ajuda a todos. Queremos da uma sugestão também Daniel para que olhe para as 
mães mais carentes que necessitam de ajuda. Queremos aproveitar também o 
acolhimento que tivemos ali na secretária de gestão. Queremos parabenizar 
também o senhor Evandro da coordenação de vagas de ESMED, que tem ajudado 
bastante a todos que estão à procura de vagas nas escolas e dizer que a nossa luta 
e esforço para ajudar essas famílias é grande. VEREADOR RAFAEL SOUZA: Saudou a 
todos. Agradecer o governo que finalizou uma demanda que eu trouxe aqui na 
semana passada, que era a erosão que estava invadindo a casa e foi resolvida. 
Parabenizar o secretário Da Lua que está na frente da manutenção do Ginásio 
Municipal, nós estivemos lá e achamos bem válido dizer que vai ficar tudo 
arrumado para reabertura. Comunidade da Scharlau estão todos convidados, para 
a vacinação das nossas crianças. Parabenizar o Daniel, que é de grande importância 
para os nossos jovens serem empregados e saber tomar iniciativa sobre mandar 
currículos e ir atrás de uma vaga de emprego. VEREADOR FALCÃO: Saudou a todos. 
Voltando ao assunto que foi falado na semana passada, porque fomos bastante 
procurados pelas escolas, pais e professores. O inicio do ano letivo que foi trago um 
palestrante que era pra ser mostrado, o que foi feito com recursos que não foram 
gastos com merenda, material escolar, computadores e não chegar aqui e fazer um 



discurso político de um militante que teve bastante comentário negativo dos 
professores. Fomos pesquisar sobre o palestrante professor Jessé, que está 
presente em todos os atos políticos contra o atual governo, e para uma palestra de 
inicio de ano letivo achamos um total desrespeito com os servidores da educação. 
VEREADOR ANA AFONSO: Saudou a todos. Parabenizar mais uma vez o Daniel pelo 
projeto. Queremos falar que agora no inicio do ano letivo a importância da vacina 
para as nossas crianças, parabenizar o nosso prefeito Ary Vanazzy pela exigência do 
passaporte vacinal nas escolas, e nos queremos as nossas vidas de volta que é as 
nossas crianças nas escolas, nos no trabalho. VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou 
a todos. Boa noite Daniel Bauer, é de grande importância o seu projeto para a 
nossa cidade São Leopoldo e queremos encontrar cada vez mais pessoas assim 
como você. E nós queremos a ajuda dos amigos vereadores, que nos tínhamos se 
comprometido a ajuda na saúde de mulher e a minha ida a Brasília foi para adquirir 
esses recursos que nos foi dado ao combate ao câncer de mama. E ontem recebi a 
ligação da Deputada Federal Maria do Rosário que está vindo entregar 
pessoalmente à funcional. Adquirindo um milhão e meio de reais para o combate 
ao câncer de mama e o rastro da doença. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a 
todos. Nós sabemos que o problema na saúde é crônico e achamos muito valido o 
recurso trago para a ajuda da nossa população, então esperamos que fosse feito 
algo para ajudar a nossa população. Queremos falar também da dificuldade de se 
marcar um exame no telefone disponível que você fica de trinta a quarenta 
minutos no telefone e não conseguimos marcar um exame. Falara também da 
questão da volta às aulas, a questão das matriculas e transferências dos nossos 
alunos que teve bastante dificuldade para ajudar a população. VEREADOR GABRIEL 
DIAS: Saudou a todos. Hoje primeiramente queremos falar da demanda que foi 
levada ao secretário Walter que é para quem maltratar os animais ajudar nos 
custos do tratamento. Queremos falar também de um novo projeto que vamos 
fazer que é a campanha de adoção de animais, para ajudar a diminuir o tanto de 
animais que tem no nosso canil municipal. Nos fomos na farmácia hoje e vimos que 
todos estavam trabalhando, mesmo sem estrutura esta ali a todo vapor 
funcionando para a população de São Leopoldo. Queremos deixar claro aqui a 
respeito da vacinação, que foi exigido pelo prefeito o passaporte de vacinação das 
crianças, e foi conversado com conselheiros tutelares e não podem ser proibidas as 
crianças de estudar, então vai ser feito uma audiência publica para tratar desse 
assunto. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Parabenizar secretária 
de saúde pela vacinação na paróquia da Duque que foi para vacinação das nossas 
crianças. Deixar nossa solidariedade para a nossa amiga Brizola que foi ameaçada, 
assediada isso é inadmissível. Temos que deixar bem claro para a população o que 
esta acontecendo para que todos tenham ciência do que esta acontecendo. 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada do MDB, Vereador Falcão: Como foi citada ali pela nossa 
amiga Ana Afonso, que veio trazer discurso político e queremos dizer que a nossa 
fala a respeito da palestra sobre o inicio do ano letivo e não um discurso político. O 
que seria para ser uma palestra para mostrar o que foi feito nesse ano letivo que 
não teve as aulas só para trazer o que foi feito em relação a isso. Bancada do PDT, 



Vereador Rafael Souza: Deixamos nossa solidariedade a nossa amiga Eduarda 
Brizola que vem sofrendo várias ameaças e deixamos nosso gabinete de portas 
abertas. Bancada do PT, Vereadora Ana Afonso: Queremos deixar nossa 
solidariedade a nossa Deputada Eduarda Brizola que vem recebendo ameaças via 
e-mail não só ela más também o deputado Jefferson que veio recebendo ameaças 
via e-mail também. Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Só falar que 
vamos fazer a audiência publica para a questão do passaporte vacinal. E achamos 
valido falar que sobre o canil e a farmácia da nossa cidade é muito importante 
ressaltarmos isso para que seja tomada as medidas necessárias. 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=7-NzaHVAmkY 
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