
 
 
 
 
 
 

ATA DA 111ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 19 DE ABRIL DE 2022 

  
 
No dia dezenove 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: Não 
teve uso da tribuna. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PT, Nestor 
Schwertner: Saudou a todos. Falou sobre o novo modelo do orçamento 
participativo, se inicia hoje com reuniões sobre diversos temas sobre o orçamento 
participativo. Vão ser entre setenta e oitenta reuniões, saudar a todos aqui 
presente e para concluir o prefeito Ary Vanazzy no ginásio municipal estreou o 
programa de renda básica para as famílias carentes. Bancada do CIDADANIA, 
Gabriel Dias: Saudou a todos. Falou sobre a saúde, e na unidade feitoria o 
atendimento não esta sendo adequado, nos temos diversas reclamações sobre a 
saúde que é quando não tem atendimento ou não tem insumo, e nos queremos 
fazer um convite aos fiscais para ir nos centros de saúde fiscalizar. Não é possível 
que vá continuar assim a questão da saúde da nossa cidade, já esta na hora de 
melhorar isso. Bancada do MDB, Jeferson falcão: Saudou a todos. Falou sobre a 
saúde dos nossos  munícipes, em especial sobre a dengue; a população esta com 
um surto de dengue. E no bairro Santo André tem uma piscina que esta com muita 
larva e precisa ser tomada uma atitude do executivo, foi conversado com o 
secretário e não tem veneno suficiente para ser aplicado nesses locais do foco da 
dengue. A nossa preocupação é o reajuste dos servidores públicos, não temos 
aumento desde dois mil e dezenove  e as percas nesse período chega a vinte e três 
por cento, e a informação que chegou nessa tarde que a proposta é de treze por 
cento;  Bancada do PSD, Brasil de Oliveira: Saudou a todos. Falou sobre a questão 
da saúde, a contratação de mais médicos nos queremos saber como vai ser feito 
isso, o secretário que esta contratando esta precisando nos esclarecer o que vai ser 



feito. Queremos pedir aqui também a líder de governo que é sobre o recuo das 
faixas de segurança no município, projeto aprovado em dois mil e dezenove, mas 
até agora não foi feito nada, então que possamos discutir isso e dar andamento 
nessa questão. Bancada do PDT, Iara Cardoso: Saudou a todos. Falou sobre a 
saúde do município que está se repercutindo nas mídias, é fato notório que a saúde 
não só nosso estado, mas também no Brasil está um caos, seja por falta de médicos 
ou falta de insumos; Passamos por uma pressão na saúde que foi a COVID e agora a 
questão da dengue também e está sendo pressionada mais ainda, por tanto 
senhoras e senhores está faltando médico e queremos fazer justiça e ter 
atendimento para nossa população; Então se vocês tiverem conhecidos médicos, 
mandem entregar currículo para o nosso secretário. Hoje tivemos o inicio do 
programa de auxilio para as famílias carentes, essa bolsa vai ajudar e bastante as 
famílias mais afetadas nessa época de pandemia. Bancada do PT, Marcel Frison: 
Saudou a todos. Falou sobre o programa mais renda que vai ajudar várias famílias 
do município; É muito fácil falar do aumento de impostos, mas complicado é não 
dizer a verdade sobre o que realmente está acontecendo no município. Bancada do 
PDT, Fabiano Haubert: Saudou a todos. Inicialmente gostaríamos de falar sobre 
umas solicitações da SEMURB que não estamos conseguindo ali perto da estação 
unisinos que e fazer a pintura das faixas e o pedido de redutores de velocidade e 
placas de iluminação. Outra demanda é a vacinação da gripe que está sendo feita 
ali no ginásio e nas UBS, é de extrema importância que a população se vacine. 
Outra questão também é a dengue, temos que nos conscientizar e fazer o possível 
para não se estender mais os casos. Queremos fazer também um convite a todos 
da comunidade que é a sessão em homenagem aos oitenta anos do Padre Réus 
que vai ser na segunda feira, dia vinte e cinco aqui nessa casa. ENCERRADAS AS 
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES 
VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR JEFERSON FALCÃO: 
Saudou a todos. O que o vereador Marcel falou aqui foi feio, o senhor vim aqui e 
falar que não teve aumento de impostos prejudicando várias famílias esta bem 
erradas. VEREADOR MARCEL FRISON: Avançamos-nos muito no nosso governo, já 
diferente do governo do senhor vereador Falcão e na saúde vamos fazer avanços 
que vai transformar a saúde de São Leopoldo. VEREADORA IARA CARDOSO: Venho 
aqui falar sobre mais uma coisa boa, no ano passado aprovamos um financiamento 
de vinte milhões, e queremos prestar conta com a população é que os primeiros 
dois milhões vão ser investidos no entorno das escolas para melhoria ao acesso 
para cadeirantes.  VEREADOR GABRIEL DIAS: Bom vereador Marcel a sal fala já fala 
um pouco sobre o que aconteceu no município, vocês vendem uma ilusão para a 
população e depois quer vender uma coisa não esta acontecendo na cidade devido 
à péssima gestão do governo de vocês. 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=N-nABPIrH-Y 
   
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 
Presidente.  
   
Vereador Marcelo Dentinho   
Vice-Presidente.  
   
Vereador Fabiano Haubert  
Secretária.  
 


