
 
 
 
 
 
 

ATA DA 106ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 29 DE MARÇO DE 2022 

  
 
No dia vinte e nove 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: Sra. 
Maria Noeli da Silva Evangelho. Escola De Samba Leões da Feitoria. Saudou a todos. 
Falou sobre a escola de samba que vai conseguir se apresentar no próximo e 
carnaval e aproveitou para oferecer uma rifa no valor de dez reais para ajuda nos 
custos da escola de samba. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do MDB, 
Vereador Jeferson Falcão: Saudou a todos. Em especial aos agentes da saúde que 
estão presente nessa casa, dizer para a Dona Maria Noeli que nós iremos ajudar na 
venda da rifa e convidar a todos para conhecer o gabinete. Bancada do 
CIDADANIA, Vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Pode contar conosco na 
venda das rifas, e deixar nosso gabinete de portas abertas. Bancada do PT, 
Vereadora Ana Afonso: Saudou a todos. Fazer uma saudação para a Maria Noeli, 
parabéns pelo empenho todo dentro do processo de construção da cultura popular 
no nosso município ainda mais nesses dois anos que foi muito difícil, mas com a 
ajuda da lei audir blank que deu um apoio aos artistas culturais da cidade. Bancada 
do PDT, Vereador Rafa Souza: Saudou a todos. Homenagear os agentes da saúde 
que estão presente nessa casa, saudar também a Noeli que vem trazendo esse 
projeto lindo em homenagem o grande Alcir Ribeiro que fez parte do nosso pedido 
e é de grande importância essa homenagem para nos, e vamos fazer de tudo para 
ajudar a vender essas rifas Noeli, pode contar conosco. ENCERRADAS AS FALAS DA 
TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA 
O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Em 
especial para a Noeli que esta correndo para por a escola de samba na rua, saudar 
também o pessoal da saúde que está nos visitando hoje. Trouxemos uma demanda 



hoje, que foi pedida em Outubro de dois mil e vinte um fizemos um projeto de lei 
para identificação da rua Oscar Augusto Pames no bairro Feitoria, e queremos 
pedir aqui para a líder do governo uma ajuda para colocar no mapa da cidade e 
colocar uma placa no inicio da rua. Outra demanda é de uma senhora que está 
esperando a mais de seis meses um exame com um reumatologista, nos achamos 
que essa dificuldade para marcação de exame é uma coisa intolerável, porque 
quanto mais a pessoa demora a ser atendida mais se agrava a doença da pessoa. 
Outra demanda que nos vamos trazer aqui é uma e que nos tivéssemos ali no 
centro do idoso, aonde as pessoas chegam ali e se tiver medico já é atendida na 
hora e isso para o nosso município é um avanço muito grande. VEREADORA ANA 
AFONSO: Saudou a todos. Falou sobre o centro de referencia do idoso que foi 
inaugurado ontem, junto com uma série de serviços que vai dar muito apoio aos 
idosos do nosso município, retardando doenças e ajudando todos esses idosos em 
estado de vulnerabilidade, além de gerar muito emprego para os jovens do nosso 
município. Falou também sobre a audiência sobre o colégio Pedrinho, hoje nos 
temos um grande problema que é o inicio do ano letivo para os estudantes que 
estão sem aula, e ontem que teve várias autoridades aqui nesse plenário não se fez 
presente ninguém do governo do Estado, uma vergonha essa negligencia que está 
sendo cometida. VEREADORA NADIR JESUS: Saudou a todos. Dizer para a Noeli 
que nosso gabinete está de portas abertas para ajudar, ainda mais nessa linda 
homenagem que vai ser feita para nosso Alcir Ribeiro que representa a nossa 
educação. Falou também sobre a inauguração do Centro de referencia ao idoso 
que é de grande importância para a nossa cidade e dizer que ainda não tem todas 
as especialidades médicas, mas já foi dada o ponta pé inicial para que isso 
aconteça. Ontem na audiência pública sobre o Colégio Pedrinho, uma coisa muito 
triste essa situação porque quase dois anos que ficou fechado durante a pandemia 
e não foi feito nada para sanar esses problemas, por causa do descaso do governo 
do Estado que agora querem colocar esses alunos em uma sala na Unisinos que se 
quer tem mesas e cadeiras para esses alunos, total descaso com a educação. 
VEREADOR LEMOS: Saudou a todos. Há cerca de três meses nos entramos com um 
projeto de lei de proposta ao plano de carreira aos agentes de saúde e até agora o 
prefeito não fez nada, e queremos pedir a todos os Vereadores uma ajuda com o 
Governo para agilizar essa situação com esses agentes a fim de resguardar os 
diretos trabalhistas dessas pessoas. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a 
todos. Falou para a Noeli que o nosso gabinete esta de portas abertas para ajudar 
na venda das rifas e já pegamos dois talões para dar esse apoio ao carnaval na 
nossa cidade. Falou também sobre a prevenção da dengue, que esse ano esta 
bastante caótica essa relação da dengue. Falou também sobre a campanha da 
vacinação que está sendo feita na nossa cidade para fazer a terceira e quarta dose. 
Parabenizou o governo pela inauguração do Centro de Referencia do Idoso, dizer 
que é de grande importância para toda a comunidade esses serviços para 
prevenção de doenças. VEREADOR JEFERSON FALCÃO: Saudou a todos. Falou 
sobre a reinvidacação dos agentes da saúde e dizer que é muito importantes vocês 
correrem atrás disso, para garantir os direitos de vocês. Falou também sobre o 
Colégio Pedrinho, que já foi dado inicio as aulas e com classe para os alunos 



prejudicados, disse também das linhas de ônibus que vão até o terminal da 
Unisinos para esses alunos. Ontem não estávamos presentes na audiência pública  
porque fomos prestigiar o governo ali pela pavimentação da estrada do quilombo e 
conseguimos junto ao Deputado Federal Giovani Felpis uma emenda parlamentar 
que vai pavimentar mais umas cinco ruas. Comunicar aqui que chegou a nos 
algumas denuncias referentes a várias situações, e para saber o que está 
acontecendo foi enviada email para apurar essas denuncias. Uma delas é a questão 
da merenda que tem uma quantidade no sistema e quando o diretor vai conferir 
não é a mesma quantidade, falta de professores, falta de estágios e profissionais de 
apoio para essas escolas. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou sobre 
os servidores públicos que está sendo feito vários pedidos para o reajuste do 
salário. Nós gostaríamos de pedir seriedade nesse pedido, para com essas pessoas 
que foram de grande importância nessa pandemia. Fez um convite para todos para 
participar da homenagem aos cento e cinqüenta anos das irmãs carmelitas e ao 
colégio são Jose que vai acontecer do dia quatro de abril nessa casa. VEREADOR 
RAFA SOUZA: Saudou a todos. Parabenizar o governo Vannazy que na ultima 
semana trouxe algumas melhorias para a nossa cidade, uma delas é a UBS da Vila 
Nova que vai da assistência para o bairro, a duplicação da Emilio de Paula que vai 
começar ali e ir até a Aldeia facilitando a vida de quem passa por ai. E outro projeto 
que foi inaugurado ontem foi o Centro de Referência ao Idoso que vai ser de 
grande ajuda para a prevenção de doenças. Falou também sobre o drive thru do 
agasalho que vai ser feita no dia dois no sábado na rotula da Rio Branco as nove da 
manhã, e as onze da manhã na frente do Macromix da Scharlau. VEREADOR TIAGO 
SILVEIRA: Saudou a todos. Falou sobre os agentes da saúde e deixou o gabinete de 
portas abertas para ajudar no que diz respeito ao ajuste salarial dessa categoria 
que é muito importante. Parabenizou o Governo do município pelo projeto que vai 
ser dado inicio que é a unidade básica da Vila Nova. Encerrada as inscrições do 
Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do 
MDB, Vereador Jeferson Falcão: Gostaríamos de pedir aos amigos que estão 
pedindo tanta agilidade na reforma da escola Pedrinho, porque não cobramos o 
governo à dois anos atrás no centro de referencia ao idoso. Aproveitando que o 
pessoal da saúde esta aqui, falar que não teve médico pediatra em nenhum dos 
nossos hospitais públicos, e ai vem o descaso com o povo que espera seis, sete 
horas para ser atendido. Então o pedido é para conversar com o secretário de 
saúde porque isso é uma vergonha para a nossa cidade. Bancada do PSD, Vereador 
Brasil Oliveira: Falou sobre o cemitério da feitoria, que é a questão da identificação 
dos mortos que não ta tendo, várias famílias estão nos procurando porque querem  
uma resposta para essa demanda. Então pedimos apoio a quem esta na frente do 
governo para conversar e resolver essa situação. Bancada do DEM, Vereador Hitler 
Pederssetti: Falou sobre um projeto de incentivos fiscais para grandes empresas do 
município; Falou também sobre as denúncias que foram feitas pela população na 
UBAN Feitoria e isso está gerando muita magoa e frustração para a comunidade. 
Falou também sobre a água que está chegando com cor escura nas torneiras da 
casa da população. Bancada do CIDADANIA, Vereador Gabriel Dias: Corrigir a 
Vereadora Ana Afonso, que eu estava presente de forma remota na audiência do 



Pedrinho ontem. Bancada do PSB, Vereador Lemos: Queremos pedir aos 
secretários que desse uma atenção nos pedidos de providencia, que já foram feitas 
vários pedidos e ninguém passa pra nos e todos os dias nos recebemos denuncia. 
Porque a saúde na nossa cidade esta um caos, e se estamos aqui é para tomar 
partido e resolver essa situação. 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=GO7UCFnx1YQ 
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