
 
 
 
 
 
 

ATA DA 136ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 26 DE JULHO DE 2022 

  
 
No dia vinte e seis 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, Luciano Peixoto. 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: Com a palavra, senhor Nelson Noor, líder 
comunitário da Associação de Moradores do Bairro Feitoria Velha. Saudou a todos, 
e disse que veio à câmara para relatar a questão da passagem pelo Colégio 
Agrícola. Diz que o sub-prefeito Aurélio levou ao Prefeito Vanazzi, que concordou 
com os reparos locais. Diz que todos os vereadores têm obrigação com as pessoas, 
independentemente de partido. A segunda liderança inscrita, Alessandro dos 
Santos Alves, não se fez presente. FALA APÓS O USO DA TRIBUNA: Não houve. 
ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR BRASIL 
OLIVEIRA: Saudou a todos, principalmente ao Sr. Nelson Noor, cobrando por 
cuidados de todos os bairros. Relata que reuniu com o secretário geral, Nelson 
Spolaor, falando sobre a lei do recuo de faixas de segurança. Parabenizou a GCM 
pela fiscalização do uso de tração animal, feliz pelas pessoas que estão seguindo. 
Deixou um abraço ao seu avô, pelo dia dos avós. Falou sobre a lei dos fogos de 
artifício, que os proíbe, e mencionou que o Museu faria disparos de canhão mas, 
por conta de sua lei, aboliu a ideia. Parabenizou a moção do vereador Gabriel, 
contra os cortes na educação, em referência ao que houve na Unisinos. 
Parabenizou a São Leopoldo Fest, apesar dos altos valores. VEREADOR FABIANO 
HAUBERT: Saudou a todos, parabenizando pelas comemorações pelo aniversário 
da cidade. Mencionou sobre o prestígio e alegria das pessoas que passaram pela 
São Leopoldo Fest. Falou sobre a vitória do Aimoré sobre a Portuguesa Carioca, e o 
jogo de volta no próximo sábado. VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: Saudou a 



todos. Parabenizou a fala do Sr. Nelson Noor. Falou sobre as extinções da Unisinos, 
sobre sua participação nos atos contrários, e que é lamentável o corte que ocorre 
na educação. Trouxe a pauta da São Leopoldo Fest, parabenizando a dedicação à 
cultura da cidade. Colocou quanto ao grande momento do Aimoré, convidando 
para o jogo. Contou que na data de 25/07 foi posta a candidatura de Olívio Dutra 
ao Senado, alertando sobre a importância de sua disposição. VEREADORA ANA 
AFFONSO: Saudou a todos, se colocando à disposição para as pautas do Sr. Nelson 
Noor. Parabenizou a prefeitura pela São Leopoldo Fest 2022. Trouxe que participou 
dos atos contra os cortes na Unisinos, uma vez que a negação do governo é 
absurda, sendo necessário o diálogo com os estudantes e trabalhadores antes dos 
cortes dos PPGs, colocando que vai lutar enquanto presidente da comissão de 
educação. Diz que tem fé na melhoria do país, com a eleição do Lula. Parabenizou 
os 32 anos do MNLM. VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos. Parabenizou a 
São Leopoldo Fest 2022. Trouxe que existe uma área na Feitoria que hoje é abrigo 
para pessoas em situação de rua e drogadição; apesar de área particular, disse que 
está buscando resolução pelo meio público. Colocou que fez participação nos atos 
contra os cortes da Unisinos, falando sobre a desvalorização da educação, pedindo 
que os vereadores assinem sua moção para que se busque por uma explicação da 
reitoria. VEREADOR RAFAEL SOUZA: Saudou a todos. Parabenizou a organização da 
São Leopoldo Fest, falando sobre as oportunidades para os leopoldenses.Falou 
sobre os cortes da Unisinos, se colocando contra, e indignado pela falta de 
explicações da reitoria. VEREADOR MARCEL FRISON: Saudou a todos. Parabenizou 
a São Leopoldo Fest, colocando como uma retomada pós-pandemia. Abordou o 
tema da Unisinos, responsabilizando mais o governo federal do que a reitoria da 
universidade, uma vez que o problema é derivado da falta de investimento em 
educação. Falou sobre afetar todas as áreas de estudo, prejudicando a todos. 
VEREADOR LUCIANO PEIXOTO: Saudou a todos. Parabenizou a organização da São 
Leopoldo Fest. Se colocou contra os cortes da Unisinos, com indignação. 
Parabenizou os avós pelo dia. Diz que está apresentando dois projetos, contra o 
machismo; diz que é preciso educar todos contra o machismo, fomentando 
debates e ensinando a todos, através da casa e das escolas, instituindo o dia de 
combate ao machismo no município. Comemorou a caminhada de sucesso do 
Aimoré. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA. Bancada do Cidadania, Gabriel Dias: diz 
que concorda com o vereador Marcel, havendo necessidade da luta contra os 
cortes dos PPGs na Unisinos. Uma cidade que quer ser um pólo tecnológico, precisa 
lutar pela educação. Bancada do PSD, Brasil Oliveira: pede assinaturas dos 
vereadores para a moção para que se tenha banco de sangue na cidade de São 
Leopoldo. Parabenizou a direção e treinador do Aimoré. 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                
https://www.youtube.com/watch?v=XujhiXcLrcw    
Vereador Rogel da Silva Correa (Tarzan) 

https://www.youtube.com/watch?v=XujhiXcLrcw
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