
 
 
 
 
 
 

ATA DA 134ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 19 DE JULHO DE 2022 

  
 
No dia dezenove 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, 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, de forma híbrida. 
 Pela Bancada do PSD, Brasil Oliveira. Pela Bancada do PTB, Marcelo 
Pereira Antonio (Dentinho), de forma híbrida. Pela Bancada do Cidadania, Gabriel 
Dias. Pela Bancada do PSB, Alessandro Camilo da Silva (Lemos). 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: Não houve uso da tribuna.FALA APÓS O USO 
DA TRIBUNA: Não houve. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: Nestor Schwertner, Bancada do PT: Saudou a todos. Parabenizou a 
São Leopoldo Fest. Falou sobre o caso ocorrido em Foz do Iguaçu contra um líder 
político. Fabiano Haubert, Bancada do PDT: Saudou a todos. Falou sobre dois 
semáforos que foi feito um pedido para a SEMURB naquele trecho perto do Colégio 
São Jose; Pedimos uma sinalização perto da escolinha pimpona, eles reinvidicam 
que seja colocado sinalizações ali para embarque e desembarque como também 
uma faixa de pedestre; Falou sobre o Banco Banrisul que está sendo ameaçado 
pelos políticos para que seja privatizado, e nos iremos fazer a defesa para que isso 
não aconteça. Brasil Oliveira, Bancada do PSD: saudou a todos. Parabenizou a São 
Leopoldo Fest que é uma festa de grande importância para a nossa cidade; Falou 
também sobre demandas que são feitas para a prefeitura através de oficio e não 
tem retorno; Falou também sobre o edital que esta sendo feito para a castração de 
animais para pessoas de baixa renda; Foi protocolado nessa casa uma o pedido da 
audiência publica  para que tenha novamente aqui em São Leopoldo o nosso banco 
de sangue. Marcel Frison, Bancada do PT: Saudou a todos. Falou sobre a São 
Leopoldo Fest que retornou com muita força e alegria, depois de dois anos sem ter 
a festa estão de parabéns. Falou sobre o protocolo dos crônicos que foi assinado na 
festa, que a secretária de saúde liberou para que pessoas com doenças crônicas 
tenham prioridade ao atendimento, agilizando  o tratamento dessas pessoas; Falou 



sobre o ataque do Presidente Bolsonaro as urnas eleitorais que é referencia em 
vários  países. Gabriel Dias, Bancada do CIDADANIA: Saudou a todos. 
Primeiramente Parabenizar o Governo Municipal pela bela festa que esta sendo 
feita. O segundo ponto é uma situação que ocorreu na Feitoria na casa da senhora 
Marilene, o seu marido surtou e acabou colocando fogo na casa destruindo tudo, 
então quem puder ajudar será bem vinda; Nos recebemos hoje um oficio das 
escolas conveniadas, porque esta defasado os valores que é repassado para essas 
escolas, então é justo fazer um reajuste para que seja melhorado; Para finalizar 
uma demanda que já foi bastante debatida nessa casa, que é uma obra que não 
resolveu nada na rua das camélias, ali tem dois problemas alaga em dia de chuva e 
em dia que não tem chuva o esgoto sai para fora, então foi feito um pedido para 
saber o que foi feito ali naquela obra. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Não 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente solicitou um minuto de silêncio 
em homenagem à mãe do vereador Fabiano Haubert; logo após, 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=04CqhE6XbDc 
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