
 
 
 
 
 
 

ATA DA 114ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 03 DE MAIO DE 2022 

  
 
No dia três de maio  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: 
Presidenta Cristiane Mainardi representante legal do CEPROL; Saudou a todos. 
Falou sobre a reivindicação do reajuste salarial dos professores, que vai ser 
votado nessa casa na próxima quinta feira; Pedimos o apoio do poder 
legislativo para que nos ajude nesta causa. Nelson Luiz da Silva  - 
Assessor de Gabinete do Prefeito; Saudou a todos. Nós estamos aqui em nome 
do gabinete do Prefeito para que todos os vereadores possam acompanhar 
nesta sexta feira a inauguração do IFSUL, trazendo cursos de formação 
profissional para os jovens da nossa comunidade, serão sete cursos no total. A 
inauguração ira acontecer no centro de eventos na próxima sexta feira. Yasmin 
Bandeira, 1º Prenda Juvenil da 12º RT; Saudou a todos. Falou sobre todos os 
processos que passaram para chegar a ser representante do município, 
estaremos presentes na 51º CIRANDA DE PRENDAS EM BAGÉ, e estará 
representando a cidade de São Leopoldo do dia dezenove a vinte um de maio; 
Convidou a todos para o chá das mães que ira ocorrer no dia sete de maio, no 
bairro Vicentina. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do CIDADANIA, 
Gabriel Dias: Saudou a todos. Falou sobre o reajuste dos servidores, que não foi 
tudo o que eles queriam, mas já vai dar uma ajuda; Deixar o nosso gabinete de 
portas abertas para qualquer situação. A fala do Nelson foi de extrema importância 
para nossa comunidade. Yasmin nos estamos torcendo por ti. Bancada do PDT, 
Rafael Souza: Saudou a todos. Parabenizou a todos que fizeram uso dessa tribuna 
hoje; Parabenizou em especial a todo o pessoal do CEPROL que foi de frente nesse 
processo do reajuste. Bancada do PT, Ana Afonso: Saudou a todos. Parabenizou a 
todos que fizeram uso da tribuna popular hoje. Bancada do PSB, Lemos: Saudou a 



todos. Parabenizou a todos que fizeram o uso da tribuna nessa noite. Deixou o 
gabinete a disposição de todos. Bancada do PSD, Brasil Oliveira: Saudou a todos. 
Parabenizou a todos que fizeram o uso da tribuna nessa noite. Deixou o gabinete a 
disposição de todos. Bancada do PDT, Rafael Sousa: Saudou a todos. Parabenizou a 
todos que fizeram o uso da tribuna nessa noite. Deixou o gabinete a disposição de 
todos. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO 
DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR RAFAEL 
SOUSA: Saudou a todos. Uma pauta que foi muito debatida na cidade nessas 
últimas semanas é a do reajuste, que entra governo sai governo e os servidores 
estão ali sempre na luta e não tem reajuste. Mas foi muito bem debatido e vai ser 
votado nessa casa com o percentual de quinze, quarenta e três por cento. Falou 
também sobre o concurso público da GCM foi aberto às inscrições até o dia seis de 
junho. Saudou também o Nelsinho metalúrgico que trouxe uma pauta 
importantíssima que é a formação de mão de obra para a nossa cidade. VEREADOR 
LEMOS : Saudou a todos. Falou sobre a votação que institui o seminário da cultura 
Gaucha que vai para a segunda votação; um projeto que vem para ensinar as 
nossas crianças, promovendo a associação entre as escolas e os familiares 
resgatando a nossa cultura do Rio Grande do Sul. VEREADORA ANA AFONSO: 
Saudou a todos.  Houve um período em que tivemos perdas, mas fomos fortes 
durante a pandemia e estamos aqui com a retomada das aulas presenciais, mesmo 
sendo umas das ultimas cidades a voltar às aulas presenciais depois da votação. Por 
isso nos achamos de extrema importância esse reajuste que não é tudo o que foi 
esperado, mas foi debatido e colocado tudo em mesa na hora da negociação até 
entrar em um acordo. Falou também sobre a passagem do dia oito de maio que é 
muito importante, o momento para os trabalhadores não esta sendo fácil, ainda 
mais depois que do golpe que derrubaram a Presidente Dilma, não ficou fácil para 
as pessoas mais humildes ainda mais depois da reforma trabalhista, que seria para 
trazer mais empregos, mas só aumentou o índice de desempregados. VEREADOR 
MARCEL FRISON: Saudou a todos. Falou sobre o reajuste salarial do município que 
vai ser referencia para os outros municípios que estão pagando bem menos do que 
o reajuste de quinze, quarenta e três por cento. Falou também sobre a vacinação 
dos professores, o município de São Leopoldo foi o primeiro a fazer essa vacinação 
e ainda foi uma das ultimas cidades em voltar às aulas presenciais. Saudou o 
Nelsinho, eles que estão trazendo o IFSUL para o município para ajudar o povo 
Leopoldense a ter uma educação de qualidade e um emprego de qualidade no 
futuro. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou sobre o projeto de Lei 
que é da retirada das carroças em circulação no nosso município; Mas infelizmente 
não estamos tendo apoio do governo do município; Nós estamos pedindo que seja 
cumprida a lei, para colocar as placas no centro da cidade proibindo a circulação 
das carroças. Hoje nos entramos em contato com a causa da  proteção animal para 
ver como é feita a denuncia quando as pessoas avistam esses animais sendo 
vitimas de maus tratos. Eles nos passaram que tem ligar para a guarda municipal e 
abrir um boletim de ocorrência. VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: Saudou a 
todos. Parabenizar a Câmara de Vereadores que esta sendo um exemplo de 
negociação para o reajuste salarial; Falou também sobre o concurso da GCM que 



vai ser aberto no nosso município; VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a 
todos. Falou sobre a negociação do reajuste salarial, que é muito importante todo 
esse movimento com esses quinze, quarenta e três por cento no ajuste salarial 
incluindo o vale alimentação também que muita das vezes não entra nos reajustes; 
Parabenizou também a escola Estação Primeira que foi a campeã do carnaval na 
nossa cidade. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Tu pode não gostar da 
cultura gaucha ou do carnaval, mas isso não vai mudar a cultura tradicionalista não 
só do nosso Estado, mas também do Brasil. O nosso compromisso junto dos 
servidores do município é muito importante, nos temos que valorizar os servidores 
que são de extrema importância e foram linha de frente no meio a esse caos da 
pandemia. VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Nos como servidores 
municipais queremos agradecer ao magistério, sindicato pela frente em na 
negociação para o reajuste salarial dos servidores; Nós estivemos em Brasília no 
final de semana inaugurando a estatua do Brizolara. Encerrada as inscrições do 
Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Bancada do PSD, 
Brasil Oliveira: A consideração final é para parabenizar a Aline Dantas que agora é 
a presidente do partido MDB, lhe desejar muito sucesso nessa nova trajetória. 
Bancada do PDT, Iara Cardoso: Comunicar à comunidade que aprovamos ontem 
uma lei que vai disciplinar o comercio dessas sucatas de metais; Devido ao grande 
roubo de cabos, tampas de bueiro, placas. 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=PM-xh_Au0yg 
   
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 
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Vereador Marcelo Dentinho   
Vice-Presidente.  
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Secretária.  
 


