
 
 
 
 
 
 

ATA DA 125ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 14 DE JUNHO DE 2022 

  
 
No dia quatorze de junho  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, Marcelo França. 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. Denis Azevedo Rosa, vem falar sobre o cinema comunitário; Falou 
sobre a camiseta do cinema comunitário que foi feita com a ajuda de vários 
patrocinadores; A idéia é vender estas camisetas para leva o cinema para os mais 
necessitados. Sra. Rosane do Amaral, Presidente da Associação do Bairro 
Campestre;  Falou sobre os casos de dengue que vem se proliferando pela cidade, 
devido aos lixos e entulhos que tem espalhado pela cidade; Solicitamos ações mais 
rigorosas por parte do município na questão da limpeza dos lixos que tem em meio 
a cidade se proliferando na cidade e aumentando os casos  dos moradores. 
Sra. Jaqueline D´Avila,Organizadora da Liga de Futsal Feminino; Falou sobre a 
primeira copa intermunicipal de futebol feminino que vai ser sediada em São 
Leopoldo, que iria ter inicio no próximo dia treze  
 
FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Brasil Oliveira, Bancada do PSD: Saudou a todos.  
Falou sobre a história do Pedro que mexe com todo mundo, porque esta causa esta 
acima de qualquer partido político; Viemos através do uso da tribuna para 
movimentar pessoas até Porto Alegre para ajudar essa criança, e acabarmos 
salvando vidas através dessa ação e estamos juntos nessa luta; Rafael Sousa, 
Bancada do PDT: Saudou a todos. Gabriel Dias, Bancada do CIDADANIA: Saudou a 
todos. Falou sobre a doação de medula óssea para o Pedrinho, e ofereceu o apoio a 
família para encontrar o doador; deixamos a disposição o nosso gabinete. Ana 
Affonso, Bancada do PT: Saudou a todos. Saudou a todos. Iremos deixar o nosso 
gabinete de portas abertas para ajudar essa criança, essa solidariedade e esse 



empenho têm que partir de nos para enfrentar esse diagnostico para encontrar a 
pessoa compatível. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 
INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 
VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Para as pessoas que tem interesse em ajudar o 
Pedrinho, esta saindo duas vans todos os dias ali na praça da biblioteca; quem tiver 
interesse em ir la e doar só entrar em contato com a avo dele para ajustar tudo e 
fazermos esse bem. Queremos pedir aqui sem questão partidária, mas sim pedir 
bem mais doadores para ajudarmos essa criança a sair dessa; vamos falar com a 
secretária de saúde para tentarmos colocar um centro de coleta aqui em São 
Leopoldo. VEREADOR JEFERSON FALCÃO: Saudou a todos. Queremos nos colocar a 
disposição de vocês para ajudar essa causa hoje já irá colocar nas redes sociais para 
juntar mais doadores. Hoje nessa casa estivemos no gabinete desta casa onde o 
presidente assinou a aprovação unânime referente ao autismo; nós ficamos 
chateados vereadora Ana Affonso que é o prefeito da cidade não sancionar uma 
pauta tão importante para a nossa cidade. Porém às vezes por má vontade, nos 
não sabemos o que acontece em relação a isso. Queremos falar também sobre a 
pauta da semana, que foi o uso da tribuna do Leonel Radde; porém ele veio falar 
sobre segurança publica, mas sendo pré candidato a deputado estadual; uma 
semana atrás ele estava com uma blusa anti facismo e fazendo apologia ao crime, 
como mostra a foto ali ele diz “fogo no sartori”. Então devemos rever quem faz o 
uso da tribuna desta causa. VEREADOR MARCEL FRIZON:  Saudou a todos. 
Colocou-se em prol da causa do Pedrinho que é um ato de doação, solidariedade, 
empatia; não adianta briga em partido para essa causa, então temos que recrutar 
pessoas para ajudar essa família, queremos ver também Presidente se essa casa 
tome partido dessa campanha. Vereador Falcão, iremos ver o porque o prefeito 
não sancionou essa lei e te dou um retorno; a respeito do Radde ele pode usar essa 
tribuna como qualquer um, como nos também podemos ir la em Porto Alegre e 
fazer uso da tribuna deles. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Esta causa 
tão importante merece um engajamento muito grande para nos chegarmos até 
esse doador; queremos repercutir de forma bem positiva, que é sobre as mulheres 
trabalhadoras que tem grande importância na sociedade, elas que pegam óleo de 
cozinha e transformam em sabonetes, sabão; o que elas pediram é que elas 
mesmas recolhessem o óleo de cozinha e virar isso como renda, e para fortalecer 
esse trabalho de coleta solidaria. Falou também sobre a vinda do Presidente Lula 
ao nosso estado, que é muito importante essa vinda dele ate aqui.  
VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: Saudou a todos. Falou sobre a causa do 
Pedrinho, a vida é extraordinária e achamos que a presença de vocês aqui hoje 
para esta causa é muito importante e vamos coletar jovens doadores para 
fazermos com que essa criança fique bem. Falou sobre a vinda do Lula que vai ser 
muito importante não só para o nosso estado, mas sim o nosso país. 
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Bancada do MDB, Jeferson Falcão: Em contato 
com os assessores do Governo nos falaram que essa pauta do autismo não era de 
importância no momento; Em relação ao Radde vereador Marcel fica aqui o nosso 
repudio com o uso da tribuna, então vereador quando o senhor fala sobre a 
publicação dele em relação a “fogo no Sartori” o senhor acaba sendo conivente em 



relação a publicação dele. Bancada do PDT, Rafael Sousa: Fazer o pedido para 
ajudar essa criança que esta em um estado lamentável e tem que ser revertido, 
então vamos sim apoiar essa causa de grande importância. Bancada do PSD, Brasil 
Oliveira: Que a câmara de vereadores ajude nessa causa, para ajudarmos essa 
criança e encontrar esse doador do Pedrinho; Agradecer a presença de todos aqui e 
pedir encarecidamente que doem sangue para nos ajudarmos essa criança.  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=ewMkBNNDkz0 
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