
 
 
 
 
 
 

ATA DA 110ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 12 DE ABRIL DE 2022 

  
 
No dia doze de Abril 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, Marcel Frison, 
Nestor Schwertner. 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: Dr. 
Marcos Rovinski, Médico - Presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. 
Abordando o tema sobre a situação dos médicos de São Leopoldo. Saudou a todos. 
Falou sobre os problemas crônicos de saúde da cidade de São Leopoldo, nos do 
sindicato já se fez presente nessa casa outras vezes, e essa vez viemos aqui para 
falar sobre uma agressão feita aos nossos amigos médicos por um Vereador dessa 
casa ex-secretário da Saúde. Lamentável tal atitude tomada, nos sabemos que as 
pessoas têm certos mecanismos de defesa, um deles é o de projeção. O de 
projeção é apontarmos os nossos problemas nos outros, então quando nos 
fazemos um hospital ou fazemos parte de uma gestão que perdeu ficamos 
indignados. Nos só viemos aqui para defender a classe medica que merece 
respeito, só isso que pedimos respeito. Sr. Guaraci Machado – Representando as 
Funerárias do Vale do Sinos. Saudou a todos. Falou sobre as urnas que foram 
emprestadas para o município na época da pandemia, que até hoje não foram 
pagas para os donos das funerárias. O motivo de vim até a casa é para fazer esse 
apelo para que sejam quitados os valores. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: 
Bancada do PDT, Vereador Rafa Souza: Saudou a todos. Falou sobre a demanda 
das funerárias que o gabinete foi atrás da informação do pagamento e que vai ser 
pago ainda nesse primeiro trimestre do ano, porém como forma de indenização; 
Deixamos o gabinete de portas abertas. Bancada do PT, Vereadora Marcel Frizon: 
Saudou a todos. Falou sobre os médicos que não compareceram ao trabalho, falou 
sobre a indicação dos medicamentos que não eram apropriados para a cura do 
COVID. Todos nos reconhecemos os trabalhos dos médicos, agora não podemos 



tolerar Doutor que os médicos não vão trabalhar. Bancada do  CIDADANIA, 
Vereador Gabriel Dias: Saudou a todos. Quando um secretário de saúde não 
resolve valorizar servidor público e coloca empresa privada para trabalhar como na 
UPA, a culpa é do secretário de Saúde sim; E nos como vereadores temos que bater 
de frente e mostrar a realidade da saúde de São Leopoldo. Bancada do PSD, 
Vereador Brasil Oliveira: Saudou a todos. Falou sobre o problema das funerárias e 
dos cemitérios do município, porque não estamos conseguindo resolver no dialogo 
junto com o governo; O trabalho das funerárias já foi feito, então elas tem que 
receber. Bancada do MDB, Vereadora Jeferson Falcão: Saudou a todos. Esse 
problema de falta de pagamento já é recorrente no nosso município, por isso 
muitas funerárias deixaram de trabalhar junto ao município por falta de 
pagamento. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 
INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 
VEREADOR MARCEL FRIZON: Saudou a todos. É uma pena que o Dr. Marcos tenha 
ido embora, que nos gostaríamos de continuar o debate com ele. Falou também 
sobre o hospital centenário que virou referência na pandemia, sobre os pediatras 
que esta faltando bastante do sistema de saúde. E não adianta colocar a culpa do 
caos na saúde em um gestor, porque se ta faltando medico tem que ser contratado 
e nosso município paga bem, mas o que adianta pagar bem e os médicos não irem. 
Então não vem fazer vídeo em frente à unidade de saúde querendo por a culpa em 
alguém, se quando tem que resolver essas mesmas pessoas corre. VEREADOR 
NESTOR SCHWERTNER: Saudou a todos. Falou sobre o tema da saúde que vem 
sendo discutido nessa casa, que é de extrema importância para o nosso município 
que vem cada dia mais ficando defasada e temos que correr atrás disso para que 
nossa cidade seja referência não só na saúde mais também na tecnologia para fazer 
exames de prevenção de doenças. VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. 
Parabenizou a todos que se fizeram presentes no evento que teve no ultimo final 
de semana na Scharlau, gerando entretenimento e oportunidades para a 
população que se fez presente. Falou também sobre a gratuidade da cobrança da 
zona azul, que é do meio dia a uma porque muita pessoa só tem essa hora para 
almoçar, pagar contas e acaba perdendo vinte minutos nesse horário tão precioso.   
VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou sobre o Prefeito Vanazzi que esta 
dando desinformação sobre o que está acontecendo na saúde, essa tática de 
desorganizar é mais velha que andar pra frente nos conhecemos, o que vocês tem 
que fazer Fabiano é colocar os secretários para trabalhar, hoje depois que foi feito 
o videozinho na internet como foi dito pelo vereador; Foi que o Prefeito colocou 
mais um pediatra na UPA da Scharlau, mais médicos na UBAN. Então vocês tem 
que colocar os secretários para trabalhar, então você tem que para de puxar saco 
de político e ir para as ruas para ajudar o povo e não ficar fazendo cama pra 
político, porque enquanto vocês puxam saco tem pessoas precisando de 
atendimento. Hoje ainda recebemos denúncias que está faltando médico na UBAN  
da Feitoria, essa é democracia do rapaz que esta com lula livre no peito, ele quer 
falar mas não quer ouvir a opinião do outro.  Encerrada as inscrições do Grande 
Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇANão 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=OI0vyRcRmUw 
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