
 
 
 
 
 
 

ATA DA 132ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 12 DE JULHO DE 2022 

  
 
No dia doze de julho 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), de forma híbrida. 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, o vereador Brasil pediu questão de ordem, solicitando que seja aberta 
exceção para o uso da tribuna, com pauta referente à doação de medula. Em 
seguida, vereador Gabriel Dias comunica que o Sr. Nado Teixeira não estará 
presente para fazer uso da tribuna, por questões de saúde. Os vereadores 
concordam com a substituição do uso da tribuna, do Sr. Nado pela indicação do 
vereador Brasil. Logo em seguida, o presidente concedeu a palavra aos 
representantes da comunidade para se manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Sr. 
Fabiano – Líder comunitário da Zona Norte. Saudou a todos. Parabenizou as obras 
das ruas, e veio reivindicar a retomada da linha de ônibus do Bairro Antônio Leite. 
Relatou que hoje há infraestrutura para a circulação de ônibus, o que não ocorria 
anteriormente. Saudou Cristiano, presidente da Associação de Moradores da 
Antônio Leite. Pediu o apoio de todos os vereadores. Sra. Nadir de Jesus – 
Secretária de Direitos Humanos. Saudou a todos. Aradeceu a votação quanto ao 
Prêmio Jacobina. Trouxe um informativo sobre a secretaria da qual está à frente. 
Explicou que o Prêmio Jacobina vem para contemplar e homenagear 25 mulheres 
de diversos seguimentos, onde uma comissão avalia seu trabalho. Faz referência a 
uma líder feminina que foi massacrada. Pediu mais valorização para as mulheres, 
dizendo que o edital está aberto para as que quiserem se candidatar. Demonstrou 
apoio pela luta feminista e toda e qualquer luta por direitos humanos. Sr. Micael 
de Castro Rodrigues (Palhaço Zoinho) – Saudou a todos. Fala em nome da ONG 
Operários do Bem, trata sobre a causa da medula óssea. Traz que há 660 pessoas 
que precisam de doação de medula, sendo dois leopoldenses. Disse que um deles 
está na sessão, Pedrinho, de um ano. Esclarece que podem ser feitas várias 



doações ao longo da vida, pois ela se regenera. Há uma lei sobre o centro de 
cadastro de medula em São Leopoldo, mas foi trancado pela Secretaria de Saúde 
do Estado, que buscava descentralizar. Ainda assim, esclarece que hoje deveria ser 
retomado o projeto. Pediu o apoio dos vereadores, para o banco de medula e o 
banco de sangue. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Brasil Oliveira, Bancada do 
PSD: saudou a todos. Ressaltou a importância do banco de medula e de sangue. 
Pediu que todos procurem os bancos e os hemocentros, para que pessoas possam 
ter espaço. Nestor Schwertner, Bancada do PT: saudou a todos, principalmente ao 
Fábio Chaves, que convidou para o evento de engenheiros, ressaltando a 
importância do seu trabalho. Saudou também a presença da juventude, através da 
Júlia, com seu filho Theo. Rafael Souza, Bancada do PDT: saudou a todos. Explicou 
que está de forma híbrida por questões de saúde. Manifestou repúdio ao ocorrido 
do anestesista que estuprou uma mulher em trabalho de parto. Gabriel Dias, 
Bancada do CIDADANIA: Saudou a todos. Ressaltou a importância das secretarias 
de direitos humanos, diante de tantas atrocidades. Se colocou à disposição para 
auxiliar na pauta da doação de medula, se comprometendo com mais divulgação. 
ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: vereadora Iara pediu 
questão de ordem, solicitando 1 minuto de silêncio ao fim da sessão, em 
homenagem à mãe do vereador Fabiano Haubert. VEREADOR GABRIEL DIAS: 
relatou que, após a audiência pública, o MP fará mais estudos sobre a comunidade 
da Feitoria que está em área de risco. Após, trouxe a pauta da saúde, colocando 
sobre a troca de secretário, desejando sucesso e parabenizando por ser alguém da 
área da saúde. Coloca que há recurso, mas é questão de gestão. Traz que não foi 
aprovado o aporte de recursos para infraestrutura, modo pelo qual muitas obras 
não terão finalização. VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: saudou a todos. Prestou 
solidariedade ao vereador Fabiano Haubert. Saudou o Sr. Bado, por trazer um 
material. Tratou da importância da pauta da medula óssea, e se colocou à 
disposição para ajudar no necessário. Falou sobre a intolerância política, sendo 
uma covardia o ocorrido de Foz do Iguaçu. Coloca que os governos do estado e 
federal tem recursos, mas não quer distribuir, modo que se torna prejudicada a 
ação do município nas obras. VEREADOR BRASIL: saudou a todos. Saudou ao 
vereador Rafa, que auxiliou na questão da medula com a disponibilização de um 
carro. Falou sobre as vans disponíveis para levarem as pessoas ao centro de doação 
de medula. Prestou solidariedade ao vereador Fabiano Haubert, pela perda de sua 
mãe. Cumprimentou o Sr. Bado, pedindo convite para ser ouvido em sua rádio, 
para tratar sobre a pauta da proibição da tração animal. Colocou sobre o início da 
São Leopoldo Fest 2022, convidando a todos. VEREADOR FALCÃO: saudou a todos. 
Se colocou à disposição na pauta da medula. Trouxe que é criador da Frente 
Parlamentar da Causa Autista, pedindo apoio da Secretaria de Direitos Humanos, 
bem como para a criação de outras ideias. Convidou para a audiência pública sobre 
a revitalização da Independência, pois não há um projeto, e quer esclarecimento. 
Trata sobre os projetos de lei que estarão em pauta na quinta-feira, sobre criação 
de novos CCs. VEREADOR RAFAEL SOUZA: saudou a todos. Prestou solidariedade 
ao vereador Fabiano Haubert. Trouxe sobre sua visita à EMEF Hohendorff, onde há 



o projeto Mais Educa, e também as obras do projeto Caminhos da Escola. Falou 
sobre a importância de centros de medula e hemocentros, colocando seu gabinete 
à disposição. Fez convite para a São Leopoldo Fest 2022, ressaltando sobre os 
espaços de tecnologia que estarão presentes. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. 
Bancada do PSD, Brasil Oliveira: esclareceu ao Micael que alguns vereadores 
estavam on-line, e solicitou que os vereadores estejam engajados na divulgação da 
pauta, bem como a câmara se manifeste sobre enquanto instituição. Pediu a 
assinatura dos vereadores para realizar audiência pública sobre um banco de 
sangue em São Leopoldo. Bancasa do PT, Ana Affonso: saudou a todos, 
convidando para a São Leopoldo Fest 2022. Se coloca à disposição para ajudar na 
pauta da medula óssea. Bancada do MDB, Falcão: desejou sucesso à nova 
secretária de saúde, bem como demonstrou felicidade pela saída do ex-secretário 
Diego, por sua má gestão. Pediu que tenha autonomia em seu trabalho, levando 
um bom trabalho ao povo. Bancada do PDT, Rafa Souza: saudou Bado, concluindo 
com convite para o desfile de sábado na Independência. Ainda, informou que há 
espaço para recepção da população, com todos presentes como câmara. Bancada 
do Cidadania, Gabriel Dias: coloca que é válido sobrar valores do governo federal, 
mas deve também ser solicitado de forma estadual, sendo a importância 
conquistar o recurso. Fala sobre a criação de mais espaços públicos. Não havendo 
mais nada a tratar, o Senhor Presidente solicitou um minuto de silêncio em 
homenagem à mãe do vereador Fabiano Haubert; logo após, 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=iZD02HRsBHw 
   
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 
Presidente.  
   
Vereador Marcelo Dentinho   
Vice-Presidente.  
   
Vereador Fabiano Haubert 

Secretário. 


