
 
 
 
 
 
 

ATA DA 112ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 26 DE ABRIL DE 2022 

  
 
No dia vinte e seis 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 Marcelo Pereira Antonio 
(Dentinho). 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 Cidadania, Marcelo França. Pela Bancada 
do PSB, Alessandro Camilo da Silva (Lemos). Pela Bancada dos Republicanos, Eder 
Sanches.  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: 
 Izabel Teresinha de Souza de Oliveira, Presidenta do conselho Municipal de Saúde 
e do idoso; Saudou a todos. Saudou a todos. Falou sobre o projeto de lei que vai ser 
apresentado nessa casa, sobre as pessoas com Lupús do município. Fez um convite 
a todos e todas para o chá de aniversário da Alureu que vai ser realizado para 
juntar recursos para a casa de apoio. Vagner Pires, Representando a Guarda 
Municipal; Saudou a todos. Convidou a todos para a terceira GCM Ramo que vai 
acontecer no dia primeiro de maio, ás nove horas da manhã que ira acontecer no 
parque imperatriz. Em homenagem aos trinta anos da Guarda Municipal. FALA 
APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do PT, Ana Afonso: Saudou a todos. 
Parabenizou a todos que fizeram o uso da tribuna nessa noite. Deixou o gabinete a 
disposição da comunidade.  Bancada do PDT, Rafael Souza: Saudou a todos. 
Parabenizou a todos que fizeram o uso da tribuna nessa noite. Deixou o gabinete a 
disposição da comunidade. Bancada do PSD, Brasil Oliveira: Saudou a todos. 
Parabenizou a todos que fizeram o uso da tribuna nessa noite. Deixou o gabinete a 
disposição da comunidade. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: VEREADOR MARCELO FRANÇA: Saudou a todos. Falou sobre uma 
demanda que esta pendente na Avenida Parobé, devido a um esgoto que esta 
aberta em frente a uma agropecuária. Pedimos a ajuda dos demais colegas para 
resolver esse problema. Outra demanda é na Rua Pinto Bandeira que da na RS-240, 
que é fazer ela com sentido único devido ao grande fluxo. Outra demanda é na Rua 
Felipe Camarão, que é colocar uns redutores de velocidade ali. Uma demanda 



importantíssima é a Saúde, ontem passando em frente à UBAN da Scharlau 
completamente lotada, vamos dar uma atenção especial nessa questão dos 
médicos. VEREADOR EDER SANCHES: Saudou a todos. Isso aqui é tudo muito novo 
para nos, mas uma coisa que não é nova para gente é ajudar o povo, seja com 
ações sociais, com palavras; Nós vamos ser base do governo para ajudar o povo, 
tudo em prol do povo, queremos agradecer para finalizar estão junto aqui oito mil 
quinhentos votos na base do republicanos; Agradecer a todos que se fizeram 
presente e obrigado a todos que nos ajudou a esta aqui hoje. E tudo para ajudar o 
povo. VEREADOR BRASIL DE OLIVEIRA: É importante saber e esta presente nos 
trabalhos feitos aqui nessa casa, o nosso objetivo é mostrar para toda a população 
o que é feito na nossa cidade; Essa semana a gente esteve no Aymore para uma 
reunião para ver se mais além nos conseguimos fazer uma campanha para proibir 
os fogos nos dias de jogo, porque isso incomoda muito aquelas pessoas que estão 
acamada ou um autista; Queremos pedir aqui a base do governo que é o uso de 
carroças na nossa cidade, o nosso pedido é para colocar placas ali no centro para 
proibir a entrada de carroças no centro. VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a 
todos. Falou sobre o projeto de lei que institui o dia dez de maio como o dia 
nacional do Lúpus, é um projeto importantíssimo que fala da conscientização dessa 
doença e os caminhos para se tratar; Falar também da Sessão Solene em 
homenagem aos oitenta anos do CICREI que aconteceu nessa casa ontem, 
agradecer a todos que se fizeram presente. VEREADOR JEFERSON FALCÃO: Saudou 
a todos. Falou sobre o reajuste salarial dos servidores públicos desse município que 
esta em pauta nesta casa e vai ser votada na próxima semana; Falou também sobre 
a saúde do município que esta um caos, nas cidades vizinhas falta medico sim! Mas 
em São Leopoldo esta um caos, pessoas tendo que esperar dez horas para ser 
atendido por falta de clinico geral e pediatra, isso é uma vergonha para nossa 
cidade. VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: Saudou a todos. Falou sobre umas 
referencias bem importantes, que foi sobre a caminhada da resistência; Isso só 
mostrou que o nosso povo tem sim condições de mudar o País, com força e 
resistência nos conseguiremos. VEREADOR MARCEL FRISON: Falou sobre a fala do 
Vereador Falcão que falta com a verdade em suas palavras, e todo aumento que 
esta tendo dos impostos é devido ao seu governo Bolsonaro. Na legislação publica 
não pode ser mudado o reajuste do nada, tem que ter planejamento Vereador tem 
que ter seriedade na gestão vereador, a sua política que acabou com a saúde do 
município vamos olhar o caos que esta nos outros municípios também, esta 
faltando médicos em todo lugar e ontem tinha três médicos plantonistas e vocês 
não foram la na UPA olhar ne.  VEREADOR RAFAEL SOUSA: Saudou a todos. 
Desejamos melhoras para o nosso Presidente Ary Moura que saiu do hospital 
ontem e vai ficar vinte dias afastados. Falou também sobre a demanda referente ao 
cruzamento na Feitoria que é na Av. São José, para isolar aquele cruzamento 
porque por diversos dias esta acontecendo vários acidentes, nos vamos esperar 
acontecer uma tragédia para poder fazer algo, então pedimos que providencias 
sejam tomadas. Não só essa demanda, mas outras demandas que foram 
encaminhadas para o secretário, mas não tem retorno imediato; Um exemplo é a 
troca de lâmpadas nas ruas, esta demorando mais de vinte dias para fazer a troca. 



VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou sobre um momento muito 
importante para a nossa cidade que é da cooperativa habitacional coper progresso, 
vinte e dois ano de luta dessa população para habitação daquele local chegou o 
calçamento ali para aquelas pessoas, conseguimos a tarifa social da água em dois 
mil e dezesseis foi uma luta. E la então agora veio a entrega das escrituras para 
aquelas pessoas, por isso é muito bom fazer parte de um governo que pensa na 
habitação, na alimentação, na água, nas conquistas que foram para essas pessoas 
mais carentes. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. VEREADORA ANA AFFONSO: Foi falado e 
colocando em pauta esses últimos dias nessa casa a questão da saúde, que esta sim 
complicada, mas temos que ter compreensão e dialogo que isso esta acontecendo 
por falta da atenção básica, nos poderíamos esta com uma rede básica de saúde 
muito melhor, mas quando falamos da saúde temos que pensar em financiamento, 
em gestão. VEREADOR JEFERSON FALCÃO: Mas uma vez ser chamado de 
mentiroso pelo vereador Marcel é piada né, então não houve aumento Nestor? 
Nós estamos mentindo então quando houve aumento na água, no IPTU. A sua 
gestão na saúde foi à pior gestão na historia de São Leopoldo, então vamos ter 
respeito nessa casa. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Falar sobre os pedidos que é 
feito para o secretário e nunca da andamento nos projetos, porque a não execução 
dos projetos a população vem e nos cobra. Mas infelizmente não é só os nosso 
pedidos que enrola para ter andamento, então pedimos para que seja feita um 
esforço para que isso aconteça.   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=Bt6ZYOnH3i8 
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Vereador Iara Cardoso   
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