
 
 
 
 
 
 

ATA DA 140ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 

  
 
No dia oito de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 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, de forma hibrida, 
Rafael Souza ,de forma hibrida. Pela Bancada do MDB, Jeferson Falcão,de forma 
hibrida. 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.  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: VEREADOR GABRIEL DIAS: Saudou a todos, parabenizou o 
preto pelo o torneio de futsal sub-20, mostra que temos sim que ter o incentivo 
dos esportes, esses torneios vem para trazer e incentivar a gurizada, projetos como 
esse tem que esta dentro das comunidades onde estão aquelas crianças mais 
carentes. VEREADOR NESTOR SCHWERTNER: Saudou a todos, queremos aqui 
ressaltar três pontos importantes, um deles é o processo político que estamos 
prestes a entrar, o debate feito recentemente mostra que o estado no Rio Grande 
do Sul esta muito a frente em várias relações e manter isso a frente, e para concluir 
muito importante o nosso prefeito Ary Vannazi no sábado, concluiu o projeto de 
calçamento das ultimas ruas que faltava do projeto, e sim vai ficar na historia da 
nossa cidade.  VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a todos, hoje no dia oito de 
agosto é o dia internacional do pedestre e queremos fazer mais uma vez o pedido 
para o pessoal da base que é pintar as faixas de pedestre conforme foi decretado 
pelo prefeito. queremos agradecer também o convite que nos foi feito para o para-
pet, uma feira de adoção daqueles cães que estão em mais vulnerabilidade. Falar 
sobre a identificação da rua que foi feito ontem com o nome da Rua Oscar Augusto 
Panes.  
VEREADORA IARA CARDOSO: Saudou a todos, neste sábado no dia seis iniciou os 
trabalhos para o calçamento das comunidades, queremos cumprimentar o pessoal 



do jardim fênix, com o calçamento daquela comunidade com o programa zero 
poeira, zero barro. Nos junto com todos e o prefeito votamos nessa casa e 
aprovamos essa grande inclusão nas sociedades. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 
não houve. 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=TZ2wOR1TyVc 
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