
 
 
 
 
 
 

ATA DA 142ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 

  
 
No dia quinze 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, Rafael Souza. 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) 
,de forma hibrida. 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: Sr. Antonio, 
 ANMIIGA - Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da 
Ancestralidade. Fazer um convite especial para todos que se possam se fizer 
presente no nosso primeiro encontro de mulheres indígenas do Rio Grande do Sul, 
e muito importante para nos esse evento, principalmente para nos da cultura ainda 
mais aqui na cidade de São Leopoldo uma cidade que é o berço da colonização 
alemã.  Sr. Cacique Jeremias: bom dia a todos, queremos agradecer a todos que 
vão  nos visitar e que sempre esta se preocupando conosco, querendo saber como 
a gente ta, e dizer que la esta de portas abertas para receber todos vocês.  FALA 
APÓS O USO DA TRIBUNA: Vereadora Iara Cardoso, bancada do PDT: Saudou a 
todos, nos do PDT temos uma grande historia em prol dos povos indígenas do 
nosso município, mas bem antes da colonização alemã esses povos já eram 
presentes, então temos sim que valorizar os povos originários, dizer que o nosso 
gabinete esta de portas abertas.Vereador Nestor Schewtner, bancada do PT: 
Saudou a todos, parabenizar os povos originários que a cada dia que passa estes 
povos estão cada vez mais se aprimorando e se fazendo tão presente na nossa 
cidade. Estamos de portas abertas para auxiliar e ajudar a todos vocês. 
ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS 
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: VEREADOR MARCEL 
FRISON: Saudou a todos, parabenizar a todos os povos originários que estão 
empenhados e mostrando que a nossa cultura se faz viva na nossa cidade que não 
é só o berço da colonização alemã. Parabenizar o evento sarau do rio que teve sua 



segunda edição no domingo passado, um evento lindo que ajuda na economia do 
nosso município e que tem um gasto mínimo para o município. E amanhã se inicia a 
nossa liberdade de expressão em relação à política do nosso país. VEREADOR 
NESTOR SCHWERTNER: Saudou a todos, queremos falar rapidamente da caravana 
das originarias da nossa terra e o motivo e a mobilização sobre os acontecimentos 
contra as mulheres indígenas, nos dias vinte quatro e vinte cinco, queremos saudar 
toda a comissão da aldeia que esta sempre se movimentando em relação a tudo, 
porque esse povo esta para nos ajudar em todas as questões seja na saúde, 
segurança. VEREADORA ANA AFONSO: Saudou a todos, queremos parabenizar 
todos os povos indígenas que se faz presente na nossa cidade e é de grande 
referencia essa inclusão que esta sendo feita. Vamos falar também de algumas 
coisas que aconteceram na cidade do município o no fim de semana, uma delas foi 
a retomada do sarau do rio, valorizando o ambiente cultural e esses comerciantes 
que tiram suas rendas dos eventos culturais. Gostaríamos de falara também sobre 
o acontecido no hospital centenário, recebemos uma foto na hora em que 
aconteceu a queda de uma parte do gesso; dizer que já esta sendo resolvido e 
problemas como esse pode acontecer. VEREADOR BRASIL OLIVEIRA: Saudou a 
todos, parabenizar todos os pais porque é muito importante a presença de um pai, 
a luta em se criar um filho nos dias de hoje é bem complicado; Gostaríamos de 
agradecer o convite do delegado Eduardo Harts que será feito um cartório dentro 
da delegacia em prol das denuncias de maus tratos que vem aumentando cada vez 
mais; COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Iara Cardoso, bancada do PDT: Para dar 
uma resposta ao Vereador Gabriel sobre o hospital centenário, dizer que esta 
sendo feito o estudo para ver onde esta o vazamento e dizer que não afeta na 
segurança e nos outros leitos. Gabriel Dias, bancada do CIDADANIA: Agradecer a 
Vereadora Iara que esta querendo resolver o problema do centenário, ao invés de 
querer fazer politicagem como o pessoal do PT, não precisamos usar a fala do 
Gabriel Dias que e da oposição, falo pelo ex líder de governo Rafa Souza, o que faz 
mais mal para saúde de São Leopoldo? Um secretário incompetente ou a falta de 
dinheiro, um secretário que ficou dois anos e só afundou a saúde publica do 
município. 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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