
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

PROJETO DE LEI XX/2022 
 
 

Dispõe sobre denominação do 

plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de São Leopoldo, que 

passa a denominar-se “Plenário 

Ary Moura”. 

 
 

Art. 1°- O Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo, 
localizado na Rua. Independência, 66, Centro, passa à denominar-se “Plenário 
Ary Moura”. 

 
Art. 2°- As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação 
orçamentária. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 
 

Segue, nesta oportunidade, o Projeto de Lei, de iniciativa da Bancada 

do PDT, no qual tem por objetivo nomear o Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de São Leopoldo para “Plenário da Câmara de Vereadores Ary 

Moura”. 

 
A solicitação se deve ao fato de que o Vereador Ary Moura, nascido em 

26/03/1954 e falecido em 05/06/2022, lutador das causas sociais, pautou sua 

vida nos interesses da sociedade. Advogado formado pela Unisinos atuou nas 

mais diversas áreas do Direito, sendo reconhecidamente um homem do povo e 

vereador em São Leopoldo por cinco mandatos. 

 
Fundador do PDT Nacional, do Rio Grande do Sul e de São Leopoldo, 

a história política de Ary Moura esteve diretamente ligada ao partido. Trabalhou 

incansavelmente ao longo de sua trajetória política para manter vivo o legado 

de Leonel Brizola, seu grande líder. Por ser fiel aos seus ideais, jamais mudou 

de partido. 

 
Foi prefeito em exercício de São Leopoldo nos anos de 2007, 2011, 

2017 e 2021. 

 
Ary Moura estava no auge da sua carreira política, sendo eleito vice- 

prefeito na chapa com o prefeito Ary Vanazzi, tendo a oportunidade de realizar 

o sonho pessoal de dirigir o SEMAE e concorrer à prefeitura de São Leopoldo, 

em 2024. 

 
Familiares e assessoria, desde já, agradecem as manifestações de 

apoio e carinho de toda a comunidade leopoldense ao longo desse período de 

luta pela vida, na certeza de que o legado deixado por Ary Moura permanecerá 

vivo em nossa memória e em nossos corações e jamais esqueceremos da sua 

frase de vida pública: "Só o trabalho justifica o voto". 
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Por isso requeremos a nomeação deste plenário de debates e 

votações de “Plenário Ary Moura”. 

 
São Leopoldo, 06 de julho de 2022 

. 

 
 
 

Rafael Souza 
Vereador Proponente 

 
 
 

Iara Cardoso Fabiano Haubert 
Vereadora Proponente Vereador Proponente 


