
 
 
 
 
 
 

ATA DA 120ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
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No dia vinte e cinco 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,Denise Bottan. 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: Sr. 
Leonel Radde, Vereador da Câmara Municipal de Porto Alegre, vem falar sobre a 
Segurança Pública. Saudou a todos. É importante que nos como sociedade civil, 
tenhamos o controle das forças de segurança, um projeto de lei foi apresentado na 
Câmara de Porto Alegre que provavelmente vá ser aprovado, que é o uso de 
câmeras nos coletes e o uso de Gps nas viaturas para ter um controle em cima de 
tudo o que é feito em cima da atuação dos agentes de segurança; nos vivemos em 
uma situação no Brasil de violência em vários aspectos, o aparato do Estado tem o 
papel fundamental que é os direitos humanos, porém nos temos que debater como 
será a atuação das corporações com a sociedade; E em Porto Alegre nos estamos 
debatendo bastante com a Guarda Municipal, e isso é de extrema importância para 
apurar e ver onde esta certo e onde esta errado para que as medidas sejam 
tomadas de acordo com a lei. Sr. Ronaldo Barbosa Brito, vem falar sobre o 
episódio de violência que ocorreu com os integrantes da Guarda Municipal. Saudou 
a todos. O que nos viemos trazer aqui não é um julgamento de toda a corporação, 
mas sim um caso isolado envolvendo dois Guardas, foi muito triste o que 
aconteceu ontem, eu liguei para secretária de segurança falar sobre o acontecido 
porque eu fui agredido covardemente e humilhado; E nos fazemos um trabalho na 
cidade de limpar os ambientes públicos, porque nos temos um amor pela cidade. 
Para finalizar, nos não queremos guerra com a instituição; apenas que seja feita a 
justiça.  FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Brasil Oliveira, Bancada do PSD: Saudou 
a todos. É muito triste o que traz essas pessoas aqui, obviamente nos esperamos 
que os fatos fossem apurados e que a situação seja resolvida; porque foi um caso 



lamentável e nos Câmara de vereadores tem que se movimentar para deixar bem 
claro isso. Iara Cardoso, Bancada do PDT: Saudou a todos. Na sociedade em que 
estamos vivendo de tanta truculência, e as forças de segurança tem que este 
presente para fazer a segurança do cidadão de bem, e nos queremos que seja 
aberta uma sindicância para que seja apurado o que realmente aconteceu e seja 
feita a justiça, conta conosco e nos estaremos juntos nessa sindicância. Nestor 
Schwertner, Bancada do PT: Saudou a todos. O fato aqui narrado que ocorreu no 
domingo, chegou a muita gente e isso é uma realidade que acontece demais nas 
forças de segurança pública; então nos temos que abrir uma sindicância para vê o 
que houve e a justiça seja feita. Gabriel Dias, Bancada do CIDADANIA: Saudou a 
todos. Ronaldo tu foi muito feliz na tua fala, porque não julgou toda a corporação, 
mas sim as peças ruins que nela estão; e nos queremos como parte da Comissão de 
Direitos Humanos entra em contato com os direitos humanos da cidade para que 
seja aberta sindicância e seja apurado o que realmente aconteceu naquele dia; 
Porque nenhum pai de família tem que passar mais por isso na nossa cidade. 
ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR FABIANO 
HAUBERT: Saudou a todos. Nós temos uma consideração enorme pelo Ronaldinho, 
achamos de extrema importância para a sociedade os serviços que ele faz na nossa 
cidade; E isso não pode acontecer, não podemos aceitar que situações como essas 
aconteçam na nossa cidade, nos temos que fazer uma investigação e punir quem 
abusa da autoridade com qualquer cidadão Leopoldense. VEREADOR BRASIL 
OLIVEIRA: Nos como parte da comissão de direitos humanos da Câmara, iremos 
procurar a secretária de segurança para que seja apurada a forma como tu foste 
abordado, totalmente de forma truculenta; esse tipo de coisa não tem cabimento 
acontecer na nossa cidade, se aconteceu com você Ronaldo que é conhecido na 
cidade e pelo pessoal do poder público, o que não acontece com quem não é 
conhecido; Mudando de assunto, fomos na secretaria de segurança animal e falar 
que estamos bem felizes com o que vem acontecendo lá; uma delas é que todos os 
animais que forem castrados saiam com um chip para ser identificado quem é o 
dono. Uma demanda que esta chamando atenção é que só iram serem castrados 
os animais de família de baixa renda e isso nos não achamos certo, a castração tem 
que ser feita independente da situação financeira. VEREADORA IARA CARDOSO: 
Nos todos aqui lutamos para ter uma cidade humanizada, e situações como a que 
ocorreu não aconteça na nossa cidade; Coisas boas aconteceram nesse fim de 
semana na nossa cidade, uma delas foram o circuito da CPFL e essas coisas boas 
que acontecem na nossa cidade parece que ficam apagadas, devido aos 
acontecimentos ruins; As famílias pobres têm direito sim de praticar esportes, uma 
criançada sendo incluída em um projeto social tão bonito feito pelo nosso 
secretário Dalua;  VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou sobre o ato 
de opressão que ocorreu contra o Ronaldo; O trabalho da guarda foi agressivo e 
pelos vídeos nos conseguimos perceber, a injustiça conjugada com o excesso de 
força; Não precisa disso para abordar uma pessoa que esta trabalhando ou não, 
mas até eles identificarem a pessoa já foi causado um constrangimento, nos 
esperamos que fosse apurado o que realmente aconteceu junto com a comissão 



dos direitos humanos. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Primeiro 
queremos reitera Ronaldinho, vamos entrar em contato com o secretário para 
apurar tudo o que aconteceu; Falou sobre o conserto do vazamento no bairro 
Scharlau que estava a mais de um mês aguardando para ser consertado o 
vazamento; Parabenizou o Tierri que organizou um futebol beneficente para 
arrecadação de brinquedos la no campo do obras; Queremos dizer que 
infelizmente o nosso amigo Diogo ainda esta preso, e nesse domingo ali no bar do 
cubano no rio branco ira acontecer um evento beneficente para adquiri fraldas 
para o filho dele que ainda vai nascer. VEREADOR RAFAEL SOUSA: Saudou a todos. 
Hoje esta casa cheia, mas infelizmente por um motivo lastimável que foi o que 
ocorreu com o Ronaldo; o que aconteceu não pode ser aceito pela comunidade, 
porque se aconteceu com você que estava trabalhando pode acontecer com 
qualquer um de nos. Falou sobre a audiência publica que ocorreu ontem nessa casa 
sobre a tecnologia da informação, aproveitamos a noite para debater essa pauta de 
tecnologia e inovação para melhorar o atendimento lá na ponta da população, no 
atendimento medico entre outros serviços públicos. Esse projeto ira vir em votação 
nessa casa e contamos com o apoio de todos os vereadores. VEREADOR MARCEL 
FRIZON:  Saudou a todos. Falou sobre o ocorrido com o Ronaldo, tu que tem vários 
contratos com a prefeitura para prestar o belo trabalho que tem feito na nossa 
cidade. O que ocorreu foi inaceitável, não a nenhuma justificativa para o tipo de 
agressão que houve contra ti, os fatos serão averiguados para que seja esclarecido 
e esse cidadão que fez isso tem que ser punido, alguns anos atrás nos fomos contra 
aos funcionários que estavam em greve; E a Guarda como um órgão competente e 
responsável tem que punir quem for o responsável pelo que aconteceu. 
VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: Saudou a todos. Nós temos que fazer um 
comunicado importante sobre o que aconteceu no fim de semana, primeiro foi o 
caso do Diogo que vai ser julgado e ver o que vai acontecer e que a justiça seja 
feita. Falou também sobre o caso que aconteceu com o Ronaldo, o fato que 
ocorreu e todos nos vimos o que aconteceu nas redes sociais, e isso não pode 
acontecer; As forças de segurança estão ai pra realizar a nossa segurança, e serem 
amigos da comunidade; Então tudo tem que ser apurado, para que seja feita a 
justiça. VEREADORA DENISE BOTAN: Saudou a todos. A lei que protocolamos já 
tem um ano, a Lei 1934 diz sobre a valorização da mulher na política; Como 
mulheres representantes do MDB solicitam meu rosto na galeria das vereadoras.  
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA. Não houve considerações finais pelas bancadas. 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=doP54Ge-vn4 
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