
 
 
 
 
 
 

ATA DA 128ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 28 DE JUNHO DE 2022 

  
 
No dia vinte e oito 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, de forma híbrida. 
 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. Fábio Lemes: Saudou a todos. Se apresentou como diretor do IFSul 
de Sapucaia. Trouxe a conhecimento que hoje o instituto oferece cursos em São 
Leopoldo. Falou sobre os cursos profissionalizantes oferecidos, em todos os níveis 
de educação. Colocou sobre o foco em formação tecnológica, para agregar com o 
Pólo Tecnológico (TecnoSinos). Estão sendo oferecidos cursos no Centro de 
Eventos, numa parceria do IFSul com a Prefeitura de São Leopoldo. Falou sobre os 
cortes de verbas pelo governo federal, explicando a necessidade da relação com a 
comunidade. Sr. Juarez Garcia: Saudou a todos. Se apresentou como líder dos 
carroceiros de São Leopoldo. Aborda que os valores oferecidos para deixar os 
animais parados não paga seu sustento e de suas famílias. Se posiciona a favor da 
apreensão dos animais que sofrem maus tratos. Traz que não há necessidade de 
trabalhar no Centro mas, sim, nos bairros da cidade. Esclarece que os carroceiros 
auxiliam na limpeza das ruas. Lembra que seu trabalho é digno, e sugere que o 
projeto deveriam versar sobre emplacamento e controle das carroças e animais, 
com fiscalização de seus cuidados, e somente em casa de maus tratos a remoção 
do animal. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Rafael Souza, Bancada do PDT: 
Saudou a todos. Retrata a importância do IFSul alocar-se em São Leopoldo, pelas 
oportunidades oferecidas aos jovens. Se solidarizou com a situação dos carroceiros, 
se colocando à disposição para debater. Lemos, Bancada do PSB: Saudou a todos. 
Se colocou como apoiador da causa animal, mas que precisa ser pensado no todo, 
nas famílias que dependem disso para seu sustento. Solicitou que o governo 
precisa oferecer um abono às famílias que dependem de tração animal, enquanto 



não chegam os veículos para substituição das carroças. Gabriel Dias, Bancada do 
CIDADANIA: Saudou a todos. Acredita que a proposta do governo para os 
carroceiros não é cabível, por conta do ano eleitoral. Se colocou à disposição para 
auxiliar no que for preciso. Ana Affonso, Bancada do PT: Saudou a todos. Se 
solidarizou com o desmonte dos institutos federais. Parabenizou a iniciativa do 
município. Contou que foi elaborada uma moção contra o governo federal. Se 
colocou à disposição dos carroceiros, dizendo que deve ser procurada uma medida 
alternativa. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 
INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 
VEREADORA ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou sobre a prorrogação de um 
ano da lei de tração animal, pela importância de haver uma medida alternativa às 
famílias. Trouxe que o auxílio emergencial é uma forma de viabilizar o período 
enquanto não chega o novo veículo. Trata da causa animal e humana. Falou sobre 
o comitê municipal de saúde da população LGBTQIA+, lançado no dia, sendo de 
extrema importância, por conta dos preconceitos que a população sofre. Colocou 
sobre o dia da diversidade, o qual tem políticas para atender. VEREADOR NESTOR 
SCHWERTNER: Saudou a todos. Parabenizou toda a equipe do IFSul, que mesmo 
com os cortes do governo federal, segue com os projetos do instituto, 
considerando uma luta importante. Falou da proposta de mil reais às famílias que 
dependem de tração animal, projeto aprovado também pela comissão de finanças, 
devendo ser aprofundado o debate.Citou que, na data, acompanhou um ato dos 
servidores públicos da Corsan, contra sua privatização, pois a água é um bem 
público. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Traz que o governo e a 
bancada se colocam em contradição. Houve 5 anos para resolver a questão da 
tração animal, e não realizou. Sobre a saúde, trouxe a história de uma senhora que 
faleceu por falta de estrutura na saúde. Denunciou que o Raio X da UPA está 
estragado há 3 meses. Relatou a necessidade de uma melhor estrutura na saúde, 
pedindo seriedade no tratamento. VEREADOR MARCEL FRISON: Saudou a todos. 
Parabenizou o trabalho do IFSul, colocando sobre as lutas com os problemas 
orçamentários, articulado pelo governo federal. Defende que a câmara deve se 
somar à luta do instituto. Falando sobre os carroceiros, coloca que a lei é do 
Vereador Brasil e, desta forma, o governo não tem relação com a aplicabilidade, 
somente precisa cumprir. Colocou que o auxílio será pago, por tratar-se de 
transição, e não algo definitivo. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Bancada do PSD, 
Brasil Oliveira: Saudou a todos. Colocou que, apesar de propor a lei da tração 
animal, ela foi sancionada pelo prefeito. Lembrou que foram 5 anos de espera para 
que o governo desse uma resolução para sua aplicação, e deve cumprir com suas 
responsabilidades, com a entrega do triciclo. Bancada do Cidadania, Gabriel Dias: 
Saudou a todos. Tratou sobre a denúncia contra o governo ter contratado um 
sistema de informatização sem licitação. Pede veracidade nas informações levadas 
ao povo. Bancada do PT, Marcel Frison: Saudou a todos. Rebateu as colocações do 
Vereador Gabriel, colocando sobre a necessidade do diálogo sobre a situação das 
famílias dependentes de tração animal. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente 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=pKSkA_by2s8  
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