
 
 
 
 
 
 

ATA DA 104ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 22 DE MARÇO DE 2022 

  
 
No dia vinte e dois de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 19 horas, 
reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores, 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. 
Anderson Vieira de Souza - Representante do Movimento Nacional da População 
em Situação de Rua: Saudou a todos. Falou sobre a situação alarmante dos 
moradores de rua, a começar pelos trezentos e vinte e dois moradores de rua que 
tem no município e na casa de apoio só tem trinta e seis vagas, isso é preocupante 
senhoras e senhores, outra questão também é funcionamento da casa que é de 
segunda a sexta e por isso fica vários ali na Caxias do Sul e os próprios moradores 
passam ali e tiram fotos e envia para a guarda nos chamando de ladrão e outras 
coisas mais. Agora na ultima semana teve um arrastão da guarda municipal junto 
com a secretária de assistência ali na rodoviária e nas praças para pedir que o 
pessoal se retire, mas como pedir para se retirarem se não para onde essas pessoas 
ir. Fica aqui nosso pedido para que as autoridades competentes olhem para nos de 
situação de rua. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PSD, Vereador Brasil 
Oliveira: Saudou a todos. Em especial nosso amigo que fez o uso da tribuna e nos 
alertou sobre a quantidade de moradores de rua que tem na nossa cidade, isso é 
muito preocupante porque é uma coisa desumana já que nosso verão foi tão 
intenso o inverno não vai ser diferente, então uma das alternativas é a gente 
conversar com o governo para pelos menos amenizar essa situação. Bancada do 
PSB, Vereador Lemos: Saudou a todos. Queremos nos colocar a disposição para os 
moradores de rua que muita das vezes não tem culpa de estarem em certa 
situação, muitos ali tem estudo e cai nas drogas porem são seres humanos. Então 
queremos pedir a atenção de todos os Vereadores para que a gente tome uma 
iniciativa para ajude essas pessoas que mais precisam.  



 
 
 
 
 
Bancada do PDT, Vereadora Iara Cardoso: Saudou a todos. Queremos 
cumprimentar o Anderson que fez o uso da tribuna e dizer que isso é um problema 
social que tem sim que mudar e ajudar essas pessoas, hoje à idéia é reestruturar o 
centro pop que é um atrativo para ajudar essas pessoas a se profissionalizar e ter 
um conhecimento que ajude essas pessoas tão vulneráveis que se encontram nessa 
situação.  Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias:  Saudou a todos. Falou 
sobre a situação dos moradores de rua que a cada dia esta mais preocupante e 
cabe a nos cobrar essa situação e a gente vê nitidamente esse aumento sobre isso,  
nos não temos uma política publica que da uma atenção importante para isso, já 
foi aprovado emendas e como não houve mudanças nos iremos atrás para ver o 
que de fato esta acontecendo. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: VEREADOR MAUMAU Saudou a todos. Aproveitando que estamos 
passando por essa casa, viemos aqui para falar de algumas demandas que foi me 
dada. A primeira é a limpeza da praça Paulo Couto no Jardim América; Outra 
demanda é a limpeza de umas podas de árvores ao redor da rua Caetano Brawn; 
Outra demanda é da rua Catu Cearense na Scharlau. Estamos abertos a 
comunidade para fazer melhorias no nosso município.  
VEREADOR TIAGO SILVEIRA: Saudou a todos. Cumprimentar o Bacana que trouxe 
um tema importante nessa casa hoje, e uma coisa que me chamou atenção foi 
quando você falou dos repasses, que se não tiver sendo repassado tem que cobrar 
não apenas do município mas também o Estado. Nos causa estranheza o silencio de 
muitos em relação aos estudantes do Pedrinho que estão sem aula, são mil e 
duzentos estudantes que estão sem poder ir pra aula e isso tudo é culpa do Estado 
que esta sendo negligente, então pedimos encarecidamente para que todas as 
bancadas tomem partido e cobrem eles para que seja resolvida essa sessão. . 
VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Dizer ao Bacana que temos que cobrar 
do Estado os repasses que não estão sendo feitos para o município, e se hoje só 
tem trinta e seis vagas no albergue é por falta de verba para que seja feita 
melhorias como essa, e bem interessante bacana pegar um grupo e sentar com 
nosso secretário para que seja feito algo sobre isso. Falou também sobre o dia de 
ontem que foi o dia da descriminação racial, onde todos temos que lutar contra 
isso. E nos chamou atenção que as únicas pessoas que estavam ali são os mesmos 
de sempre, coisa que é para todos juntos se apoiarmos para acabar com a 
descriminação. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou sobre o governo 
atual do município que cheio de problemas, tentam culpar o governo do Estado 
pelas falhas deixadas por ele mesmo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Fazer uma saudação ao Bacana e 
dizer que é de grande importância fazer uma reunião para ver esses índices e 
tomar iniciativas para melhoria dos moradores de rua. São temas importantes a se 
trazer e ontem se comemorou o Dia das Pessoas com Síndrome de Down, muitas 
pessoas acham que uma criança quando nasce com essa síndrome fica triste e ate 
mesmo decepcionado, mas essas pessoas são mais que especiais para nossa vida. E 
no dia vinte um também é o dia da descriminalização social, uma luta que é de 
extrema importância e infelizmente está no nosso dia a dia e todo dia estamos 
lutando para acabar com isso. VEREADORA ANA AFONSO: Saudou a todos. 
Cumprimentar o Bacana, esses dias estávamos olhando quanto é repassado para a 
assistência social e são onze mil reais e nos achamos que tem sim que conversa 
com o secretário para que ele se solidarize e tome uma atitude para melhorar o 
apoio a esses moradores. Quero cumprimentar o secretário Fabio, que ontem foi 
aprovado o programa São Leo mais renda que vai ajudar duas mil famílias em 
situação carente. Queremos aqui falar sobre a Escola Pedrinho, fica o convite para 
os vereadores para debater o que esta acontecendo na escola, que foi interditada 
pelo corpo de bombeiros por falta de negligencia do Estado. VEREADORA IARA 
CARDOSO: Saudou a todos. Queremos falar aqui Bacana, muito importante essa 
pauta que você trouxe para nos aqui nessa casa. No domingo teve ali na Scharlau 
um campeonato de Skate, que mesmo até debaixo de chuva estava lotada, e 
queremos deixar marcado isso no calendário da nossa cidade. Queremos convidar 
não só as mulheres gremistas, mas todas as mulheres para um evento que ira 
acontecer no dia vinte sete ali no ginásio municipal, vai ter aula de zumba e no final 
vai ter um lanche com salgados para todas, as inscrições podem ser feitas com as 
gurias do consulado do Grêmio. VEREADOR LEMOS: Saudou a todos. 
Cumprimentar o Bacana e queria que você fosse lá como representante dos 
moradores de rua, e se reunir com o secretário de assistência social e fazer uma 
reunião com o executivo. Vocês que são pessoas do bem e tem o direito de viver 
bem, e queremos fazer projetos com políticas publicas para fazer melhoria para 
nosso município, e nos como Vereadores não temos que culpa A ou B, temos que 
tomar partido para ajudar o povo e deixar o nosso gabinete de portas abertas. 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: Bancada do Cidadania, Vereador Gabriel Dias: Gostaríamos primeiro 
sobre a fala da Ana Afonso que disse que nos fizemos pauta contra vacina. Não foi 
contra a vacina, foi para ouvir o que as pessoas tinham para dizer sobre. Falou 
sobre o Governo atual que tem não tem feito o seu papel no município. Bancada 
do PSD, Vereador Brasil Oliveira: Cumprimentar o Vereador Lemos que conseguiu 
a verba para APAE da nossa cidade. Falou também sobre o projeto de lei que foi 
aprovado para a retirada das carroças e multa para aqueles que maltratarem os 
animais.   



 
 
 
 
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=wGWXsxI4YhA 
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