
 
 
 
 
 
 

ATA DA 130ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 05 DE JULHO DE 2022 

  
 
No dia cinco 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, Diogenes de Souza, 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). 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. Valter Oracildo Cardoso - Ativista Cultural do hip hop e Secretário da 
Associação de moradores da Cohab Feitoria. Saudou a todos. Falou sobre o 
movimento hip hop no município, conseguimos em dois mil e dez junto com o 
município para levar a cultura nas comunidades. Gostaríamos-nos de ter a 
oportunidade e o apoio de todos nessa casa para fazer a semana do hip hop no ano 
de dois mil e vinte e dois. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Gabriel Dias, Bancada 
do CIDADANIA: Saudou a todos. Primeiramente te pedir desculpas pelo nosso 
prédio não esta adaptado para te receber, e brigamos há tempos por isso. Nos 
defendemos muito que possa ser feita essa semana, e de extrema importância esse 
trabalho que vocês fazem, tirando as crianças do caminho ruim e colocando eles 
em um caminho de esperança. Marcel Frison, Bancada do PT: Saudou a todos. É  
de extrema importância que tenha essa semana cultural do hip hop, para englobar 
essas crianças carentes em todas as comunidades; parabéns pela iniciativa Valter 
vamos pra cima que vai da certo. Lemos, Bancada do PSB: Saudou a todos. 
Parabenizar o Valter pela iniciativa, o hip hop é um protesto musical e não só isso é 
um projeto cultural, e sofre preconceito de todos os lados e com projetos como 
esse, nos conseguimos quebrar essas barreiras do preconceito; Somos defensores 
daquilo que é em prol de ajudar as pessoas. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA 
POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR MARCEL FRISON: Saudou a todos. Nos pedimos 
a palavra para falar de dois temas principais aqui na nossa cidade, um deles é a 
visita do Teólogo Leonardo Bofe nesse momento tão difícil de uma disputa 



ideológica, facista; o preconceito que vocês sofrem devido a uma sociedade facista 
que esta se formando, então temos sim que dar visibilidade ao hip hop que é de 
extrema importância; A nossa cidade de São Leopoldo teve uma conquista que foi 
de ser uma das cidades melhores de se morar no estado do RS, apesar de todo um 
conjunto de fatores que são contra, nos conseguimos fazer com que nossa cidade 
conseguisse chegar nesse numero; Dizer que o hip hop sempre teve um espaço no 
São Leopoldo Fest, e enquanto nos estivermos na frente sempre vai ter. VEREADOR 
JONSOHN SOUZA: Saudou a todos. Dizer que é muito bom tu vir fazer o uso dessa 
tribuna, referente o hip hop o seu projeto é muito importante a cultura em si tem 
que ser ajudada, independente se for carro baixo, hip hop esses movimentos tem 
que se unir e fazer trabalhos beneficentes, ajudando famílias e isso não é difícil de 
acontecer; A nossa cidade tem sim que ser referência, nos temos que trazer os 
outros jovens de outras cidades para conhecer os nossos movimentos. VEREADOR 
FALCÃO: Saudou a todos. O estudo da revista ISTOE que é de grande importância e 
trouxeram essa pauta nessa casa hoje, chega a ser piada esse estudo porque como 
essa cidade pode ser referencia se a saúde esta um caos, os moradores da feitoria 
sendo despejados, lixo no meio das ruas, o mato encobrindo tudo; como essa 
cidade pode ser referencia e como pode esta sendo boa. VEREADOR RAFAEL 
SOUZA: Saudou a todos. Nossa fala hoje é sobre o dia vinte e cinco de julho que é 
de extrema importância, o dia da integração alemã. Porque muitas vezes é um 
único espaço que as pessoas tem para se divertir, uma festa que não tem gasto 
para os cofres públicos e sempre vem com muita audácia e festividade para nosso 
município, então achamos que é de grande importância que essa casa esteja 
presente na São Leopoldo Fest. VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: Saudou a 
todos. Nos queremos dizer três coisas hoje, uma delas e o seminário internacional 
que esta acontecendo na nossa cidade. O segundo aspecto é dizer que a nossa 
cidade não tem nada de bom, claro que temos muito a fazer no nosso município 
mas temos sim que tomar iniciativas novas, devido ao governo do Estado que 
impediu os repasses para saúde, tirando o minha casa minha vida; Então temos sim 
que ver o que tem de ser feito mas também temos que se ajudar. VEREADORA 
ANA AFFONSO: Saudou a todos. Falou sobre a cultura que é muito importante para 
nossos Leopoldenses, porque esta difícil de fazer cultura no nosso país; uma coisa 
que é muito importante não só para a cultura, mas é uma expressão de um povo da 
periferia que vive injustiçado, discriminado e essas questões tem sim que ser 
debatidas com o movimento para melhorar o protagonismo junto com o 
movimento hip hop; Outra demanda é sobre a fala do Vereador Falcão, nos 
pensamos que o senhor era mais inteligente, não vai ser comentários do facebook 
que vai medir as demandas de uma cidade. Esse desenvolvimento é devido as 
coisas boas que tem na nossa cidade para ajudar os nossos munícipes. VEREADOR 
GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Gostamos muito da fala da Vereadora Ana, 45:00 
 
 
 
 
 



 
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Bancada do PSD, Brasil Oliveira: Saudou a todos. 
Colocou que, apesar de propor a lei da tração animal, ela foi sancionada pelo 
prefeito. Lembrou que foram 5 anos de espera para que o governo desse uma 
resolução para sua aplicação, e deve cumprir com suas responsabilidades, com a 
entrega do triciclo. Bancada do Cidadania, Gabriel Dias: Saudou a todos. Tratou 
sobre a denúncia contra o governo ter contratado um sistema de informatização 
sem licitação. Pede veracidade nas informações levadas ao povo. Bancada do PT, 
Marcel Frison: Saudou a todos. Rebateu as colocações do Vereador Gabriel, 
colocando sobre a necessidade do diálogo sobre a situação das famílias 
dependentes de tração animal. 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=MHQN-Dmg6D4 
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