
 
 
 
 
 
 

ATA DA 126ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 21 DE JUNHO DE 2022 

  
 
No dia vinte um 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, Diogenes de Souza 
(Jonhson). 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. Anderson Etter, Secretario da SEMMAM; 
Saudou a todos. Falou sobre ao primeiro seminário internacional de mudanças 
climáticas e também do primeiro encontro regional da região sul do ICLEI, que se 
atentem as questões de sustentabilidade; E estamos aqui para fazer o convite a 
todos do dia cinco ao dia sete de julho, no auditório da UNISSINOS e iremos 
debater a justiça climática; Por tanto a prefeitura de São Leopoldo constituiu no 
ano de dois mil e vinte um o observatório de enfrentamento de condições 
climáticas, assegurarem que as pessoas tenham um local apropriado para morar 
sem ter perigo de acontecer algo devido ao clima, como estamos vendo no Recife. 
Ana Paula Schimit, Secretaria de Proteção Animal; Falou sobre a implantação de 
chip nos cavalos que já foram cadastrados e as famílias, as famílias cadastradas já 
estão recebendo cestas básicas; Um carrinho automotor foi ofertado para essas 
famílias, que faz cinqüenta quilômetros com um litro de combustível com a 
capacidade de carregar cem quilos, mas não foi aceito por falarem que o cavalo 
pode carregar quinhentos quilos; E isso é humanamente dizendo impossível, 
porque os cavalos quando cai em um arroio é extremamente difícil tirar porque o 
município não tem dinheiro para tratar este animal. E a causa animal não esta 
contra as famílias, nos queremos que vocês consigam viver bem e tenham um 
trabalho digno para sustentar suas famílias, tendo um veiculo automotivo para 
vocês trabalharem. Sra. Francielle Chaves Correa,Líder Comunitária do Bairro Seller 
Feitoria; Falou sobre a questão do despejo da área onde estão as famílias onde tem 
sim risco de enchente, mas não é só ali que tem cheia as áreas privadas ao redor 



também tem enchente. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Gabriel Dias, Bancada do 
CIDADANIA: Saudou a todos, especialmente aos deputados presentes. Falou sobre 
os moradores do campo do Alfa. Esclarece que não busca desentendimentos, mas 
ajuda entre todos os vereadores para ajudar a comunidade. Trouxe que contatou 
com a Secretária de Habitação e com a Metroplan, questionando quanto às áreas 
de alagamento. Coloca que propôs audiência pública para tratar sobre o tema. Iara 
Cardoso, Bancada do PDT: Saudou a todos. Se colocou como apoiadora da causa 
da moradia digna, buscando pela regularização do local. Disse que se posicionaria 
na tribuna sobre a causa animal. Brasil Oliveira, Bancada do PSD: Saudou a todos. 
Tratou sobre a causa animal, colocando sobre sua luta e apoio na aprovação da lei. 
Se coloca contra qualquer novo adiamento para votação. Ana Affonso, Bancada do 
PT: Saudou a todos, especialmente aos deputados presentes. Se solidariza com as 
famílias que pedem apoio, colocando-se à disposição para dialogar. Concordou 
com a proposta de audiência pública. Se colocou favorável quanto a lei da tração 
animal, desde que haja uma segunda opção para as famílias envolvidas. 
 
ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR DIÓGENES DE 
SOUZA (JOHNSON): saudou a todos. Falou sobre a realização de assumir nesta casa 
como vereador. Saudou a memória de Ary Moura. Agradeceu ao partido pela 
oportunidade de, enquanto alguém menos abastado, poder representar o povo. 
VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Demonstrou apoio e 
compromisso a todos os debates apresentados. Abordou a sessão solene de 120 
anos do Colégio São Luis, que promoveu no dia anterior, agradecendo todos os 
presentes e falando sobre a importância que a instituição tem na cidade. Trouxe 
que ocorreu 18 anos de morte do Brizola, apontando quanto aos ideais que devem 
ser seguidos, deixados pelos líderes. Convidou para a plenária do OP da região Sul, 
na sexta-feira, às 19h, no Campo do Botafogo, para tratar da importância da 
participação do povo. VEREADOR LEMOS: Saudou a todos. Colocou sobre seu 
gabinete estar sempre aberto ao povo, pois sempre trabalhou por quem mais 
precisa. Trouxe que é líder comunitário há mais de 23 anos, e só a última festa de 
Natal que realizou abrangeu mais de 15 mil crianças. Pediu ao vereador Marcel que 
atenda ao pedido dos moradores do Morada do Sol (Ocupação Esperança), 
conforme prometido, sobre o atendimento do ônibus da saúde. Se colocou à 
disposição para ajudar na questão da regularização fundiária. Relatou que 
protocolou mais de 40 projetos de leis para votação, os quais em maioria na 
recebem aprovação por perseguição política. VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: 
Saudou a todos, principalmente ao vereador Johnson. Trouxe que o seminário de 
meio ambiente é de extrema importância, bem como todo o tema da educação 
ambiental. Reata que a causa animal é difícil, mas tem que ser pensada para ajudar 
os animais sem fazer mal às famílias que dependem da tração. Coloca como uma 
situação grave a questão dos moradores do Alfa, pois é necessário o 
desenvolvimento de políticas públicas para auxiliar as famílias, dizendo ainda que a 
orientação é que não haja despejos em São Leopoldo. VEREADOR JEFERSON 
FALCÃO: Saudou a todos. Traz que tem muitos amigos na situação do campo Alfa. 



Disse que já reuniu com a Secretária de Habitação, onde extraiu a informação de 
que o município se colocou à disposição junto ao MP para notificar as famílias 
sobre o despejo, pedindo a desocupação, mas coloca que é uma pauta de extrema 
importância e quer entender como o município irá realocar as pessoas em caso de 
despejo. VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Iniciou dialogando com as 
famílias da Feitoria, se colocando a favor da audiência pública. Disse que o governo 
quer dialogar sobre. Falou sobre retomar um projeto que valorize as pessoas. 
Trouxe que a ação de despejo não parte do governo municipal. Falou do programa 
Mais Comida na Mesa, de auxílio às cozinhas comunitárias. VEREADOR GABRIEL 
DIAS: Saudou a todos. Falou sobre a importância de todos os discursos, mas que os 
vereadores que realmente apóiam a causa, devem concordar com a audiência 
pública. Falou sobre a conversa com a Secretária de Habitação, no qual alertou que 
o despejo deve ser deflagrado pelo Ministério Público. Levantou que pediu reunião 
com a Promotora do caso. Colocou sobre um custo de mais de 10 milhões de reais 
para fazer a realocação das famílias envolvidas. VEREADOR MARCEL FRISON:  
Saudou a todos. Falou sobre a importância da audiência pública, e sobre o 
enfrentamento que teve com questões de despejo enquanto secretário estadual de 
habitação. Trouxe que a iniciativa é da Metroplan, e que ainda existem dúvidas 
quanto aos estudos realizados. Esclareceu que a Secretaria de Habitação apenas 
agilizou os avisos para poder tratar com os envolvidos. Defendeu que o sentido do 
processo é proteger a vida dos envolvidos, por ser área de risco. VEREADOR BRASIL 
OLIVEIRA: Saudou a todos. Se coloca a favor da audiência pública, e fica à 
disposição dos moradores da região. Trouxe a possibilidade de uma prorrogação da 
lei da tração animal, da qual é contra, pois hoje já existe condição de aplicabilidade. 
Esclareceu que o projeto trata sobre o bem estar animal e também sobre a 
valorização das pessoas, que terão uma contrapartida pela entrega dos cavalos. 
VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. Parabenizou o projeto “caminhos 
das escolas”. Falou sobre a inflação e aumentos, bem como parabenizou os 
projetos São Leo Mais Renda e Mais Comida no Prato, indo na contramão da 
situação nacional. Lembrou que foi dia do skate, onde São Leopoldo tem destaque. 
Se colocou a favor da audiência pública. Parabenizou a sessão solene em 
homenagem ao Colégio São Luis. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Bancada do PSB, 
Lemos: parabenizou o vereador Johnson. Saudou ao secretariado presente e 
elogiou seu trabalho. Cobrou o vereador Marcel quanto à resposta sobre ônibus da 
saúde na Ocupação Morada do Sol. Bancada do PSD, Brasil Oliveira: comunicou 
sobre o mês da doação de sangue e medula, falando sobre a campanha para o 
menino Pedrinho. Comunicou sobre as vans à disposição, pedindo um centro de 
coleta em São Leopoldo. Bancada do PDT, Fabiano Haubert: parabenizou o 
vereador Johnson. 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=r24d-MKpIaw  

https://www.youtube.com/watch?v=r24d-MKpIaw
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