
 
 
 
 
 
 

ATA DA 118ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 17 DE MAIO DE 2022 

  
 
No dia dezessete 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: Não 
houve uso da tribuna. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Não houve uso da tribuna. 
ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADORA ANA 
AFFONSO: Saudou a todos. Falou sobre as condições climáticas no dia de hoje, 
alertou a toda população para seguir todas as normas da Defesa Civil do Estado; 
Falou também sobre o inicio da semana contra a violência contra as crianças, 
ontem teve uma audiência publica para a abertura dessa semana voltada as 
crianças e adolescentes, uma pauta de extrema importância para todos e todas; 
Falou também sobre o dia mundial contra a Homofobia, o nosso país é o local que 
mais mata devido a essa questão dos diferentes gêneros, e dizer que essa causa 
tem que ser combatida todos os dias.  VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: Saudou 
a todos. Falou sobre as condições climáticas no dia de hoje, alertou a toda 
população para seguir todas as normas da Defesa Civil do Estado; Falou também 
sobre esse dia contra a homofobia que é muito importante tomarmos 
conhecimento e combater ela todos os dias. Falou também sobre os três comitês 
de bacias, bacia do sinos, santa Rita e do Guaíba; O mal uso, o bom uso da água e 
retomar um controle ambiental. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos. 
Falou sobre as condições climáticas no dia de hoje, alertou a toda população para 
seguir todas as normas da Defesa Civil do Estado; Falou também sobre o Deputado 
Flavio Vargas que esteve presente no nosso gabinete para falar das próximas 
eleições. Falou também sobre a causa animal, vão ser feitas quatrocentas 
castrações entre cães e gatos aqui no município, e estaremos atentos e de olho 



nisso tudo; Melhorando a todos do município, essa causa vai ser de grande 
experiência e melhoria para a população. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a 
todos. Falou sobre o projeto de lei 48/2022 que foi aprovado, sem essa aprovação 
o Estado teria um déficit de quatro bilhões. Segundo ponto e projeto de lei 51/2022 
que autoriza o governo do estado fazer um aport de quinhentos bilhões de reais 
que para obras e infra-estruturas, para as obras da RS-116 que liga o viaduto da 
Scharlau para desafogar o trânsito; Falou também sobre as fiscalizações dos 
hospitais, em especial na UPA da Scharlau que o contrato não esta sendo 
cumprido; Então agora foi para o ministério publico, porque não esta sendo feito o 
serviço la na ponta como tem que ser. Encerrada as inscrições do Grande 
Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Bancada do Cidadania, 
Gabriel Dias: Convidou a todos para participar da Sessão que vai homenagear a 
todas as lideranças comunitárias, na Câmara municipal as dezenove horas. 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=iKX9RHa0vHw 
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