
 
 
 
 
 
 

ATA DA 144ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO OITAVO PERÍODO  
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO, REALIZADA  

NO  
DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 

  
 
No dia vinte e dois 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, Rafael Souza, de forma híbrida. 
Pela Bancada do MDB, Jeferson Falcão, de forma híbrida. Pela Bancada do PT, Ana 
Afonso, Marcel Frison, Nestor Schwertner. Pela Bancada do DEM, 
Hitler Pederssetti.  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. Carlos André, em homenagem ao 
dia dos tamboreiros. Saudou a todos os presentes. Diz que veio fazer um convite 
aos que votaram no projeto de lei referente ao Dia do Tamboreiro e Tamboreira, 
na cidade de São Leopoldo, para o dia 27 de agosto, no Centro de Eventos, 
participar das homenagens que serão feitas a essas pessoas. Coloca que é uma 
forma de reconhecimento ao sagrado e à ancestralidade da matriz africana. Traz 
que toda fé é respeitada, que a honra a todas deve ser prestigiada. Diz que é a 
partir das 19h a abertura do evento, com duração até 21h30, com 50 nomes 
contemplados. Após, será feita uma gira de homenagem aos Exus. Agradeceu a 
todos. 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 NESTOR SCHWERTNER: saudou a todos. 
Parabenizou o evento trazido pelo Sr. Carlos, uma vez que é de extrema 
importância a valorização da cultura afro, tão discriminada no país. Falou sobre a 
caminhada do sábado anterior em São Leopoldo, em referência ao candidato a 
presidente Lula, e do candidato a governador Edegar Preto. Convida a todos para 
que participem das próximas, se colocando ativos nas eleições. Mencionou sobre 
Olívio Dutra, que tem muita força para o Senado; da mesma forma, falou sobre 
Mourão, que não fez nenhum tipo de trabalho por São Leopoldo. Diz defender a 
soberania do nosso país do patrimônio público. COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: 
Marcel Frison, bancada do PT: saudou a todos. Registra que nesta data é a 
abertura da semana municipal das pessoas com deficiência, com mobilidade 



reduzida e com altas habilidades de super-dotação, falando sobre a importância 
desse tema tão pouco falado e tão presente no cotidiano. 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=cQnc_nrJsQ8  
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