
 
 
 
 
 
 

ATA DA 108ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 05 DE ABRIL DE 2022 

  
 
No dia cinco de Abril 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, 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. 
Antônio dos Santos - Conselheiro de Cacique da Terra Indígena Por Fi Gã, 
abordando como tema a Semana da Cultura Kamé e Kairu. Saudou a todos. Falou 
sobre a cultura Indígena, comparou os indígenas com o resto da população que 
somos todos iguais independente da cor, raça ou gênero. Queremos dizer que 
todos nos temos que ser reconhecidos todos os dias, não somente na semana 
Indígena, somos brasileiros como qualquer um, que defende a bandeira do nosso 
Brasil. Convidou a todos para está presente na Aldeia no dia vinte oito e vinte nove 
desse mês, para comemoração da semana indígena.  FALA APÓS O USO DA 
TRIBUNA: Bancada do PDT, Vereador Rafa Souza: Saudou a todos. Falou sobre a 
igualdade que é de extrema importância em um momento tão avançado como o 
que vivemos hoje em dia, então reforçando o convite do Antônio para se fazer 
presente na aldeia. Bancada do PT, Vereadora Ana Affonso: Saudou a todos. Falou 
sobre a Aldeia indígena que é de extrema importância para a nossa comunidade, 
falou também do aumento no índice de morte da população indígena nos últimos 
dois anos no governo Bolsonaro, porque os índios são cultura e foi o que fundou 
nosso país então devemos respeitá-los e preservá-los. ENCERRADAS AS FALAS DA 
TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA 
O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR FABIANO HAUBERT: Saudou a todos. Falou 
sobre a cultura e o povo indígena que se faz presente na nossa cidade, e deixamos 
o nosso gabinete à disposição. Queremos reiterar um pedido de providencia que é 
a sinalização na Rua General Osório que é de grande fluxo e nas ultimas semanas 
teve dois acidentes; Hoje de manhã fomos ao Santuário do Padre Reus e trouxemos 



a programação da semana santa para toda a comunidade, que está toda convidada 
para esse evento. Agradecer a todos que esteve lá no galeto da Paróquia São José 
de Anchieta, que ajudou a manter de pé a paróquia nesse tempo da pandemia. 
VEREADOR RAFA SOUZA: Saudou a todos. Falou sobre o desuso da máscara que é 
de extrema importância e vai ficar marcado nas nossas vidas, assim como foi o dia 
em que tivemos que começar a usar para prevenção da COVID; Falou também 
sobre a segunda etapa do programa talentos de TI, essa segunda etapa vai ser para 
quatrocentos e trinta jovens se qualificarem e ingressar no mercado de trabalho; 
Agradecemos a todos que participaram do drive thru do agasalho, que vai ajudar 
bastante as famílias carentes do nosso município. VEREADOR NESTOR 
SCHWERTNER: Saudou a todos. Falou sobre o dia do índio e a cultura indígena que 
é muito importante no nosso município, deve ser valorizada e preservada cada vez 
mais. Parabenizou o governo Vanazzy pelas ações de prevenção na segurança 
pública do nosso município que teve uma grande queda em todos os índices 
envolvendo segurança pública. VEREADOR MARCEL FRISON: Saudou a todos. Falou 
sobre a sua candidatura e posse como Vereador do município; Falou sobre o 
governo e alianças feitas para melhorias do município, que vem sendo feita e sendo 
mostrada com transparência para o povo. Falou sobre o povo indígena que vem 
sendo ameaçada e temos que ser unidos porque ninguém é melhor que ninguém 
então não pode aceitar essa desigualdade no nosso país; Falou também sobre o 
capitalismo que vem imperando e trazendo preços absurdos para a população 
Brasileira, e que em dois mil e vinte dois venhamos trazer mudanças e trazer a 
dignidade ao povo brasileiro.  VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. Falou 
sobre a saúde do município que esta em calamidade pública; Falou também sobre 
o povo indígena que ainda não esta incluída na sociedade, mas é muito importante 
que isso mude não só na nossa cidade, mas também no país para que seja um povo 
de igual para todos, porque somos todos iguais. VEREADORA ANA AFFONSO: 
Saudou a todos. Falou da saúde do município que mesmo estando congelados os 
nossos recursos pelo estado, o governo Vanazzy conseguiu concluir a obra ali da 
unidade básica de saúde da Madezzati e também a clinica D que teve sua reforma 
feita, com o aumento de leitos e ampliando o atendimento para a comunidade; 
Falou também sobre a pauta da Escola Pedrinho, que foi feita a audiência pública 
aqui com várias autoridades, debatendo a situação da escola que esta interditada 
pelo corpo de bombeiros devido a negligencia do Estado; A partir de um acordo a 
obra do Pedrinho tem que um prazo de até dois de maio para inicio. VEREADOR 
JEFERSON FALCÃO: Saudou a todos. Parabenizou os Vereadores que tomaram 
posse no dia de hoje;  Falou sobre o reajuste salarial da categoria da saúde, eles 
que vem reivindicando esse reajuste á tempos; Fez um apelo ao Presidente da casa 
a respeito da internet da casa, que a dias está deixando todos nos de mãos atadas. 
VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Falou da causa indígena  
 
 
Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE 
LIDERANÇA: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=75gAvJtLalk 
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