
 
 
 

ATA DA 102ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 15 DE MARÇO DE 2022 

  
 

No dia quinze  de março 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).Bancada Republicanos Pela Bancada do PDT, Iara Cardoso, Rafael 
Souza, Fabiano Haubert. 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: Sra. Neusa Azevedo, Diretora-Geral do 
Procon; Saudou a todos. Estamos trazendo nessa casa hoje o tema estratégico que 
é o petróleo. A Petrobras tem uma história linda que vem fazendo parte da historia 
do nosso país, a opção do nosso governo brasileiro é fazer a metodologia do 
cálculo para saber o valor que nos consumidores vamos pagar lá na bomba. Em 
dois mil e dezesseis e isso segue por ser uma opção política que alguns segmentos 
pouco nacionalistas inclusive que é privatizar a Petrobras, então o novo calculo que 
nos pagamos no preço do combustível que seja uma opção política, que é a 
questão do dólar, sobe o barril, sobe o Dólar lá e nos pagamos aqui,  mesmo o 
nosso salário sendo em Reais e com essa metodologia da precificação dos 
combustíveis nos tivemos outras ações que foi a privatização. A BR Distribuidora 
um grande suporte da Petrobras foi privatizada, as refinarias também foram 
privatizadas e desativadas, o grande suporte em tecnologia também foram 
privatizadas. E com o aumento da gasolina que foi na quinta-feira passada, muitos 
postos aumentaram o preço da gasolina e isso foi uma bagunça, porque toda a 
população correu para abastecer e com isso a população vem toda no PROCON. E o 
que muitas pessoas não sabem, que os donos de postos não pode aumentar o 
preço sem justificativa, então nos enquanto PROCON solicitamos a todos os trinta e 
oito postos de gasolina documentação que é o que tinha no tanque na quinta feira 
e o preço da nota fiscal final até ontem. Sr. Carlos André Representante do Ilê 
Filhos do Silêncio. Saudou a todos. Nós gostaríamos de esta aqui nessa tribuna no 
dia oito de março, para apresentar um projeto em prol da saúde feminina na 
cidade de São Leopoldo. Dispõe sobre a criação do programa, Empresa Amiga da 
Saúde da Mulher, o projeto que vem para fazer a prevenção do câncer de mama, 
junto com as empresas para que incentivem suas funcionárias a fazer o exame de 
prevenção. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR; O senhor presidente 
suspende a sessão por cinco minutos, para escolha das comissões permanentes.  
Constituição e Justiça; Presidenta Ana Affonso PT; Vice- Fabiano Haubert PDT; 
Marcelo Pereira (Dentinho) PTB e Jefferson Falcão MDB; Comissão de Finanças 
Orçamento, Economia e Planejamento; Presidenta  Nadir de Jesus PT; Vice-Brasil  
Oliveira PSD; Marcelo Pereira (Dentinho) PTB e Rafael Souza PDT;  Comissão 
Educação, Cultura e Assistência Social; Presidenta Ana Affonso PT; Vice Fabiano 
Haubert PDT; Jefferson Falcão MDB e Lemos PSB; Comissão Saúde e Meio 
Ambiente; Presidenta Iara Cardoso PDT; Vice  Nadir Jesus PT; Brasil Oliveira PSD; 



Gabriel Dias CIDADANIA; Comissão Obras Públicas, Transporte e Habitação; 
Presidente Fabiano Haubert PDT; Vice-Ana Affonso PT; Jefferson Falcão MDB e 
Lemos PSB; Comissão Direitos Humanos, Defesa da Comunidade, Petições e 
Reclamações; Presidenta  Nadir de Jesus PT; Vice-Rafael Souza PDT; Gabriel Dias 
CIDADANIA e Jefferson Falcão MDB; Comissão de Saúde e Meio Ambiente;  
Presidenta Iara Cardoso PDT; Vice-Nadir de Jesus PT; Gabriel Dias CIDADANIA e 
Brasil Oliveira PSD; Comissão de Proteção Animal;  Presidente Brasil Oliveira PSD; 
Vice- Gabriel Dias CIDADANIA; Rafael Souza PDT e Tiago Silveira PT; Comissão de 
Esporte e Lazer; Presidente Lemos PSB; Vice Gabriel Dias CIDADANIA;  Rafael 
Souza PDT e Tiago Silveira PT; Comissão de Segurança Urbana;  Presidente 
Fabiano Haubert PDT;  Vice Nadir de Jesus PT; Gabriel Dias CIDADANIA e Brasil 
Oliveira PSD; O Senhor Presidente reabri a presente sessão, dando inicio ao 
grande expediente. PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA 
O GRANDE EXPEDIENTE: Vereadora Ana Affonso PT: Saudou a todos. A fala de 
hoje vai ser para agradecer para todos que estiveram ali na posse enquanto 
Procuradora Especial da Mulher dessa casa, dizer da nossa felicidade e daremos 
continuidade a esse debate que é a pauta das mulheres. Nós sabemos que as 
mulheres foram as mais prejudicadas nessa crise sanitária, seja com os insumos 
básicos ou com as duas, três jornadas de trabalho. Esse espaço que nos assumimos 
é para fazer o melhor nesse projeto junto com o município para proteger a todas as 
mulheres. Queremos repercutir aqui na tribuna que nos fomos até a escola 
Pedrinho na sexta, que no inicio do ano letivo foi interditada pelo Corpo de 
Bombeiros e também acompanhada pelo Ministério Público, uma escola que 
espera uma obra estruturante á cinco anos na gaveta, uma escola que tem o 
carinho da população Leopoldense. Mas existem dois problemas na escola que é a 
rede elétrica que foi feita de modo errado e as infiltrações que esta acabando com 
a estrutura e já acabou com o forro do teto. Então convidamos a todos para um 
audiência publica no dia vinte e oito de março, para ajudar a garantia do acesso a 
esses estudantes que estão sendo prejudicados por essa interdição. Vereadora 
Nadir Jesus PT: Saudou a todos. Falar da importância do PROCON na nossa cidade, 
e dizer que é lamentável que os postos de gasolina fez com a população com esse 
aumento que não vai influenciar só no preço do combustível, mas também no 
aumento da comida, aumento na passagem de ônibus e muito mais; Mas porque 
quando tem o aumento nos não vamos fazer protestos, para bater de frente com 
esse aumento. Falar também da importância do projeto do Carlos André que é de 
extrema importância para nossas mulheres, e tudo que vem para agregar as 
mulheres é muito bom. Falar também da escola Pedrinho, que é uma coisa 
lamentável as nossas crianças terem se preparado tanto para a volta as aulas, se 
vacinando para não perder o ano letivo e quando chegou á hora não puderam ir á 
escola por esta interditada e dizer que nosso gabinete está de portas abertas para 
o que for preciso. Vereador Tiago Silveira PT: Saudou a todos. Queremos 
aproveitar aqui e parabenizar o André com esse projeto que foi apresentado será 
de grande ajuda para a nossa população e se for aprovado e o mamógrafo for 
comprado vai ajudar muito as nossas mulheres na prevenção do câncer de mama. 
Queremos falar também da Deputada Maria do Rosário que no dia de ontem 
esteve aqui na nossa cidade, foi feita a entrega de trezentos mil reais para a 
instalação do núcleo do IFSUL na cidade de São Leopoldo onde nos teremos cursos 
tecnológicos para seiscentos alunos inicialmente. Tem um projeto tramitando hoje 
no Senado Federal que é o PL7312021 o Senador que está tratando do piso salarial 
dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, nos pedimos para que todos se 
manifestem em favor dessa PL que será votado agora no dia vinte três e vinte 
quatro e logo após encaminhado para a Câmara dos Deputados. Vereadora Iara 
Cardoso PDT: Saudou a todos. Falar nessa casa a respeito do aumento da gasolina, 
que vai influenciar no nosso arroz e feijão, transporte público e isso vem como 
prejuízo direto para as famílias mais precárias e a classe média tem que ficar de 



olho, porque com dois anos se continuar nesse IDH vai se precarizando sem 
precisar ser um expert. E no momento em que vivemos a importância do carro 
hibrido é de grande importância. Não podemos deixar de falar do convenio do 
nosso município com o IFSUL que vem trazendo diversos cursos para 
profissionalizar os nossos jovens.  Vereador Fabiano Haubert PDT: Saudou a todos. 
Parabenizou os que fizeram uso da tribuna nesse dia; Depois de dois anos  nos 
fizemos na COHAB Duque o Vereador do Bairro, nossa  primeira atividade de dois 
mil e vinte dois dialogando com a comunidade que ainda está com receio e nos 
temos essa preocupação para auxiliar e ouvir as demandas. Foi colocado também 
na travessa Oasis iluminar e também colocar um cascalho e o maior pedido foi para 
colocar uma academia ao ar livre ali na COHAB duque, e estamos atrás de mais 
verba para colocar mais academias na nossa cidade. Vereador Gabriel Dias 
CIDADANIA: Saudou a todos. Fez o convite para a audiência publica para tratar do 
passaporte vacinal, é um tema importante e mais importante do que tudo é ter 
dialogo com a comunidade e claro que é um debate difícil de fazer, mas nos temos 
o direito de pensar de certa forma. Teremos médicos, governantes municipais e 
convidamos a todos para se fazer presente nesse diálogo, e nos defendemos mais 
vacinas, mais diálogos com a comunidade. Vereador Rafael Souza PDT: Saudou a 
todos. Falar sobre o ato que foi feito ontem para instalação do IFSUL, que vai ser 
muito importante para dar oportunidade aos jovens da nossa comunidade para a 
geração de emprego e renda. Que se inicia através de uma política publica lá atrás, 
e com o aumento dos empregos que vai ser de grande importância na nossa 
economia lá na frente. Falar também de uma emenda de cem mil reais que foi 
destinada ao hospital centenário para compra de insumos básicos.  Encerrada as 
inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 
Bancada do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Nossos sentimentos 
aos familiares do Padre Guirino veio a falecer na última sexta. E também os nossos 
sentimentos aos familiares e amigos de partido do PDT que estão sofrendo pelo 
Caetano Prates que veio a falecer nesse final de semana. Bancada do Cidadania, 
Vereador Gabriel Dias: Pedi a palavra para dizer sobre o tecnosinos que o Rafael 
trouxe aqui nessa casa, e para dar credito a quem tem credito, dizer que nos temos 
sim que da oportunidade para os nossos jovens da nossa cidade. Não havendo 
mais nada a tratar o Senhor Presidente 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=PrBPZ-vvADQ 
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