
 
 
 
 
 
 

ATA DA 138ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 

  
 
No dia dois de agosto 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, Falcão. Pela Bancada do PT, Ana Afonso, Marcel Frison de forma 
híbrida, 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), de forma híbrida. O Senhor 
Presidente declara aberta a presente Sessão Ordinária.  Logo em seguida, o 
presidente concedeu a palavra aos representantes da comunidade para se 
manifestarem na TRIBUNA POPULAR: Com a palavra, Alessandro dos Santos, da 
cooperativa de trabalho e renda Univale. Saudou a todos. Diz  que passou no 
gabinete de vários vereadores, e a bandeira deles é a luta. Diz que a ideia é pegar 
uma cooperativa de catadores, e mostrar para a população o seu trabalho. Existem 
desde 2008, dizendo que o projeto gira em torno da parceria com o Mundo Mais 
Limpo, de forma que fazem sabão para doação. Também fazem composteiras para 
apartamento, assim como vasos com isopor. Têm dois ecopontos, sendo o de NH 
com contrato com a prefeitura. Com o ferro, confeccionam facas. Fazem também 
móveis de reaproveitamento, a partir de móveis usados que as pessoas não 
queiram mais. Fazem bancos com madeiras que iriam para aterro. Floreiras, 
casinhas de cachorro, doando para quem precisa. Reaproveitam eletro-eletrônicos. 
Agradeceu a atenção e recepção. A segunda liderança a fazer uso da tribuna foi a 
Sra. Eliene Amorim, coordenadora da instituição Isaura Maia. Saudou a todos. 
Falou da Cooperativa Atitude Feminina, a qual é feita por mulheres da Sta. Marta e 
Tancredo Neves. Fala que farão uma ação solidária com uma feijoada, para a 
compra de um carro. Diz que as meninas trabalham nos ecopontos, e seria 
importante um veículo para a locomoção das trabalhadoras, forma pela qual 
podem ampliar as suas ações. Diz que é uma cooperativa que nasceu em meio à 
pandemia, para quem precisava igualmente trabalhar. Passou a palavra para a sra. 
Rosângela, mais conhecida como Mana, terceira liderança a utilizar a tribuna, que é 
a presidente da cooperativa. Coloca sobre seu trabalho Sopão da Esperança, que 
leva alimentos a quem mais precisa. Agradeceu a oportunidade de trabalharem nos 



ecopontos da Scharlau, Duque e Feitoria. Fala sobre a força de quem trabalha, e 
que se comprometem a fazer diferença na cidade. Mostra um vídeo dos locais 
onde havia lixo e dejetos, e a cooperativa realizou a limpeza. Diz que vão atrás do 
objetivo, e reforça a importância da ação da feijoada para a compra do veículo. 
FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Gabriel Dias, Bancada do Cidadania: Saudou a 
todos. Disse que as falas são muito importantes, mas já havia conversado 
anteriormente com a Univale, forma pela qual reitera o seu apoio. Disse que 
apresentou um projeto que envolve sustentabilidade, pois acredita numa cidade 
com esse princípio. Ana Affonso, Bancada do PT: Saudou a todos. Trouxe sobre a 
importância das cooperativas, e que acompanhou desde o projeto Minuano. Além 
de gerar renda, recicla os dejetos, por ações sustentáveis. Fala também sobre a 
missão de vida das mulheres, pelo empoderamento feminino. Brasil Oliveira, 
Bancada do PSD: Saudou a todos, em especial aos usos da tribuna. Coloca serem 
dois temas importantes, em especial à Univale, que já visitou. Sugere a realização 
de uma audiência pública, para as pessoas também terem acesso ao conhecimento 
do que se pode fazer com o que é considerado como lixo. Rafa Souza, bancada do 
PDT: Saudou a todos. Falou sobre a audiência pública da criação da semana da 
sustentabilidade. Parabenizou o trabalho de todas as lideranças que estiveram na 
tribuna, se colocando à disposição para auxiliar no necessário. ENCERRADAS AS 
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES 
VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADORA ANA AFFONSO: 
Reforçou a importância das instituições que estiveram presentes, principalmente 
pela geração de emprego e renda. Falou sobre o crescimento do desemprego, 
forma pela qual se torna necessária a organização que parte do próprio público. 
Traz que o governo municipal tem incentivos às iniciativas de cooperativa. Falou 
sobre a convenção das federações que lançaram o nome de Edegar Pretto como 
candidato a governador do estado, com Pedro Ruas como vice-governador. 
Salientou a força da esquerda, que se coloca na luta contra os desmontes de Leite e 
Bolsonaro. Também falou sobre a candidatura de Olívio Dutra ao Senado, sendo as 
questões nacionais e estaduais bem alinhadas. Coloca a defesa ao trabalhador. 
VEREADOR FABIANO HAUBERT: diz que é a primeira vez que faz fala sem acrílico. 
Saudou a todos, parabenizando principalmente aos representantes da Univale. 
Disse que irá auxiliar a feijoada, iniciativa da cooperativa. Parabenizou a força que a 
liga faz sobre o futebol amador. Saudou o Chico, do SEMAE, pela visita. Falando 
sobre reciclagem, adiantou que no sábado, das 9h às 17h, o PDT fará ação sobre 
recolhimento de materiais. VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos. 
Cumprimento às mulheres da cooperativa, pois traz sobre a caminhada e luta 
feminina. Diz que se vê o marco regulatório para as cooperativas, para que se 
façam políticas públicas para o apoio. Falou sobre a comunidade da São Cristóvão, 
pela inauguração de mais um consultório odontológico. Fala sobre o recebimento 
de imagem de espumas no Rio dos Sinos, pois é necessário que se identifique de 
onde vem, colocando a importância do cuidado com o ambiente. VEREADOR 
GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou sobre a primeira experiência de fala sem 
acrílico de proteção. Fala sobre o seu projeto de IPTU Verde, sendo uma lei que dá 
desconto no imposto através de cuidados sustentáveis. Quer conversar com vários 



entes políticos sobre, visando a construção coletiva de uma cidade sustentável. Diz 
ser uma ideia que já tinha antes mesmo de eleger, então está feliz por ter 
protocolado. Diz que recebeu relatos do Hospital Centenário, caindo uma parte do 
forro que impediu de serem utilizados vários leitos. Disse que fará fiscalização para 
apurar a veracidade e o que está sendo feito. VEREADOR NESTOR SCHWETNER: 
Saudou a todos, parabenizando as lideranças que usaram a tribuna. Fala da 
valorização da cooperativa Univale, por trabalho com diversos tipos de peças e 
materiais, tendo a perspectiva de uma grande sede na São Geraldo. Falou também 
sobre a convenção que colocou forte frente de esquerda, para lutar contra os 
desmontes feitos pelo governo Bolsonaro. Fala de sua estufa em casa, de 8x5, com 
200 pés de morango, 150 de alface e 20 de tomate, e convida todos para irem na 
feira de sábado. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Pediu uma salva de 
palmas ao Regis Marques, do Grupo Rodeio. Falou sobre a importância das 
cooperativas, sobre a reciclagem. Falou sobre a ação que foi feita pela doação de 
medula, principalmente pela vida do Pedrinho. Falou novamente da audiência 
pública sobre o banco de sangue. Cumprimentou a diretoria do Aimoré, e sua 
comissão técnica, pelo grande trabalho desenvolvido. Lamentou não passar à série 
C. Falou sobre a feira de adoção de animais, da SEMPA, cumprimentando a todas as 
suas ações de conscientização. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Bancada do PDT, 
Rafa Souza: saudou lideranças, e justificou sua ausência nas próximas sessões, pois 
estará num evento de tecnologia em São Paulo. Bancada do Cidadania, Gabriel 
Dias: solicitou que fosse mostrada a foto do Hospital Centenário, com a queda do 
forro e os leitos inutilizados, na UTI Adulto. 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=4i3dTVKytwU.  
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 
Presidente.  
   
Vereador Marcelo Dentinho   
Vice-Presidente.  
   
Vereador Fabiano Haubert 

Secretário. 


