
 
 
 
 
 
 

ATA DA 116ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 10 DE MAIO DE 2022 

  
 
No dia dez de maio  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: 
Diretor da Escola de Samba Acadêmicos Verde Rosa, Sr. Evandro Dos Santos, Dinho, 
para uma explanação pertinente à Entidade Carnavalesca. Saudou a todos. Hoje 
nos estamos aqui para agradecer a todos os envolvidos na organização do carnaval, 
que à dois anos estava suspensa devido ao COVID. Aproveitar para dizer quem dois 
mil e vinte e três estaremos na luta para fazer aquela coisa linda que é o carnaval. 
FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Bancada do CIDADANIA, Gabriel Dias: Saudou a 
todos. Primeiro parabenizar a escola verde e rosa que fez um belo desfile, mesmo 
com chuva deu show na hora do desfile; E dizer que não só por representar a 
cultura, mas atrás de disso tudo tem toda uma organização. Bancada do PT, Ana 
Afonso: Saudou a todos. Parabenizar a todos da  Acadêmicos Verde Rosa, dizer que 
foi uma conquista para os trabalhadores e nesse momento do carnaval, a gente 
acabou vendo pessoas discursando ódio nas redes sociais; A opção de não gostar e 
da pessoa, se a pessoa não gosta é só não ir;  Mas o trabalho feito por vocês foi 
incrível. Bancada do PDT, Rafael Souza: Saudou a todos. Ao falar de carnaval, não 
podemos deixar de saudar o governo que teve essa iniciativa que poucos 
municípios tiveram, de fazer esse excelente evento para a comunidade 
Leopoldense e não deixar de parabenizar também as escolas de samba que se 
fizeram presente. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 
INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: 
VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: Saudou a todos. Nos precisamos fazer o que 
vocês fizeram que é parabenizar o nosso Prefeito Vanazzy, o secretário de cultura 
por esse evento que foi deslumbrante para a nossa cidade que foi o carnaval, por 



tanto nos poderíamos dizer que a chuva poderia ter atrapalhado ao desfile; Mas 
isso não foi desculpa para fazer a felicidade do povo Leopoldense, que mesmo 
embaixo de chuva deram show. Queremos falar aqui também do desempenho do 
nosso prefeito que é a do reajuste salarial dos servidores que foi de quinze, 
quarenta e três por cento em relação aos outros municípios nos somos o município 
que ganhou o maior reajuste. VEREADOR GABRIEL DIAS: Parabenizar novamente 
as escolas de samba; Falou sobre uma demanda na RS-240 que estamos tentando 
falar com o secretário de obras, mas infelizmente não estamos conseguindo 
contato com o mesmo para ele mandar o pessoal lá para fazer esse trabalho que 
esta deixando os comerciantes ali sem resposta e já não basta o que eles passaram 
na pandemia, agora passando por essa situação de um cano de esgoto estourado 
ali na frente do seu comercio, então estamos apenas pedindo providencias. 
VEREADOR MARCEL FRISON: Saudou a todos. O Dinho trouxe aqui para nos uma 
lembrança muito boa que é a do carnaval, lembrar aqui Dinho que eu fui secretário 
de saúde e estávamos na linha de frente da COVID enfrentando todas aquelas 
mortes. E nesse meio tempo vários secretários foram a favor de acabar com as 
restrições, por causa do meio econômico, mas quando foi para liberar o carnaval 
não quiseram liberar. Nos fomos a favor de ter o carnaval, mas com todos de 
máscara e com a vacina na mão; Parabenizar a todas as escolas que se fizeram 
presente nesse grande espetáculo que é o carnaval. VEREADOR FABIANO 
HAUBERT: Saudou a todos. Para nos Dinho esse ano foi diferente a emoção estava 
a flor da pele, claro que é importante a gente fazer essa disputada, mas a disputa 
mesmo é feita na avenida na hora do desfile, que mesmo embaixo de chuva deram 
show na avenida todas as escolas; Parabenizar todas as que fizeram esse momento 
cultural ser mágico na nossa cidade. Falou também sobre o reajuste salarial que foi 
votado e aprovado nessa casa, o reajuste de quinze, quarenta e três por cento 
tanto no salário quanto no vale alimentação, que a cada dia esta mais difícil 
comprar os alimentos com o aumento absurdo das coisas. VEREADORA ANA 
AFFONSO: Saudou a todos. Parabenizar todas as escolas de samba que se fizeram 
presente e tiveram a coragem de desfilar e fazer uma aquela apresentação cultural 
linda; Não podemos deixar de parabenizar a todos os envolvidos, o prefeito Ary 
Vannazy, secretário de cultura que fizeram isso tudo acontecer. Falou também 
sobre o tema da escola de samba que é o empoderamento das mulheres que lugar 
de mulher é onde ela quiser. Falar aqui também do pronto socorro do hospital 
centenário que foi reformado, e agora vai esta funcionando de volta para a 
comunidade Leopoldense, mais leitos e um melhor atendimento. Não podemos 
deixar de lembrar que isso é como um virar de pagina porque teremos lembranças 
daqueles containers que foram colocados ali na frente para colocar as vitimas da 
COVID. Falou também sobre o reajuste salarial que foi de extrema importância para 
todos os servidores, tanto no valor do salário como o da alimentação também. 
VEREADOR RAFAEL SOUSA:  Saudou a todos. Falou sobre a questão da tecnologia, 
modernização que nos sempre estamos falando aqui, na semana passada nos 
estivemos no evento em Porto Alegre sobre o que nos podemos aproveitar de tudo 
isso nessa cidade. O que foi de extrema importância foi ver a nossa cidade sendo ali 
representada com um estande pelo governo. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou 



a todos. Parabenizou a todos os envolvidos nesse carnaval que não adianta nada 
vestir a camisa e não tomar iniciativa para fazer acontecer tudo isso, então estão 
todos de parabéns pelo belo trabalho cultural que foi feito ali na avenida, 
homenageando o nosso velho amigo que foi muito importante para a escola de 
samba. Falou também sobre a reinauguração do pronto socorro do hospital 
centenário, que vai ser muito importante para a nossa cidade e o objetivo principal 
é levar o melhor para a população. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, 
passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Bancada do PT, Nestor Schwertner: 
Falou sobre o inicio de campanha no partido dos trabalhadores que vai acontecer 
no dia vinte e sete de maio em Porto Alegre. 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=XkDOhz_o0C8 
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