
  

 

 

ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2017 

No sétimo dia de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 18hs, no Plenário 

da Câmara Municipal de São Leopoldo, reuniram-se os Senhores Vereadores e 

Senhoras Vereadoras, sob a Presidência da Vereadora Edite Rodrigues 

Lisboa, estiveram presentes pela Bancada do PSB, Edite Rodrigues Lisboa 

“Cigana”, Adão Telmo Rambor e Brasil Fernando de Oliveira; pela Bancada do 

PT, Ana Inês Afonso e Vilson Eduardo Fischer de Moraes; pela Bancada do 

PP, David Santos Souza; pela Bancada do PDT, Iara Teresa Cardoso, 

Fabiano da Rosa Hauber e José Ary Moura; pela Bancada do PRB, José 

Armando da Silva Motta; pela Bancada do PDS, Júlio Copstein Galperim e 

pela Bancada do PMDB, Marcelo Amaro Buz e Luís Arthur de Bitencourt. A 

Senhora Presidente declara aberta a presente Sessão Ordinária. Senhora 

Presidente, abre a presente Sessão concedendo a palavra aos representantes 

da comunidade para se manifestarem na Tribuna Popular: Evandro dos 

Santos, Presidente da escola acadêmicos do Rio Branco. Evandro dos 

Santos, Boa Noite a todos, primeiramente convidou a casa e o publico 

presente a comparecer na arrancada do carnaval, que ocorrera no sábado, dia 

11 de fevereiro de 2017, será um desfile comunitário no bairro Rio Branco, com 

a presença de outras entidades carnavalesca. Posteriormente informou aos 

Senhores Vereadores que ha um ano atrás foi encaminhado à prefeitura uma 

previsão de área, à qual não obtivemos resposta, sendo a escola localizada no 

arroio cruz, onde temos que abandonar a área, portanto solicitamos a ajuda 

dos Senhores Vereadores, para que, possamos dar encaminhamento nessa 

previsão de área, pois, a escola completara no dia 17 de abril de 2017, seus 35 

anos, temos a intenção de permanecer no bairro ou proximidades. Ao termino 

da tribuna popular, a Senhora Presidente passa a palavra aos vereadores 

inscritos, para se manifestarem por cinco minutos. Vereadora Iara Cardoso 

Comprimento a mesa diretora, os de mais Vereadores. A vereadora citou a 

insegurança na cidade de São Leopoldo, onde ocorreram em um curto período 

de tempo diversos crimes e homicídios. Também citou o descaso na linha do 

trem, onde percebemos que no município vizinho (Novo Hamburgo), há 

iluminação, ciclovia e de mais cuidados que mostram o descaso e o abandono  



 

 

 

 

 

sobre os trilhos da linha trensurb em São Leopoldo. Vereador Fabiano da 

Rosa Haubert  Saudou os Vereadores e o público presente, citou a 

importância da população em seu mandato, citou também o descaso sobre a 

linha trensurb, e a apropriação de uma empresa de estacionamento privada em 

um local público, cujo já foi feito o pedido de providência à Prefeitura Municipal 

e a empresa Trensurb, o qual está sendo aguardado uma resposta oficial. 

Vereador Brasil Fernando de Oliveira Deu uma boa noite a todos, o vereador 

desejou sucesso à nova presidenta da casa e citou alguns projetos em sua 

gestão como presidente da casa em 2014. Vereadora Ana Inês Affonso 

Cumprimentou a todos, a vereadora relatou a criação do comitê contra a 

reforma da previdência, a Vereadora citou a importância do dia internacional da 

mulher e suas ações a favor da causa e também parabenizou o poder 

executivo.  Vereador Julio Copstein Galperim Saudou a mesa diretora e o 

público presente, Vereador citou o modo de escolha das comissões da casa. 

Vereador Telmo Rambor Deu boa noite a todos os presentes, parabenizou a 

mesa diretora e secretariado presente. José Ary Moura saudou a todos os 

presentes, Senhor vereador citou postagens que são feitas no facebook e 

demais redes sociais que onde são expostas mentiras de outras pessoas, na 

opinião do senhor vereador, pessoas que fazem estas postagens devem 

preparar seus bens para quando estas situações forem levadas ao poder 

judiciário. Falou sobre a reconstrução que terá que ser feita no nosso 

município, onde tudo está destruído. Vilson Eduardo Fischer de Moraes deu 

uma boa noite a todos. Primeiramente falou sobre a segurança na cidade, pois, 

é caótica a situação da violência na cidade. Citou o descaso com a juventude 

do município, onde não há um espaço para lazer na cidade. Após os senhores 

vereadores manifestarem na tribuna popular, à senhora presidente citou os 

avanços feitos pela secretária de proteção animal na gestão do vereador Brasil, 

para que fique registrado. Comunicação de Liderança: Bancada do PMDB, 

Marcelo Amaro Buz; Bancada do PDT, José Ary Moura; Bancada do PSB, 

Brasil Fernando de Oliveira, Bancada do PT, Vilson Eduardo Fischer de 

Moraes; Bancada do PSD, Júlio Copstein Galperim. Não havendo mais nada 

a tratar a Senhora Presidente encerrou a presente Sessão Plenária. E 

convocando todos os senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária a 

realizar-se na quinta-feira dia nove de fevereiro de 2017, ás 18 horas, no 

Plenário dessa Casa, E eu Janete Moraes Selistre, Auxiliar Legislativo, 

desta Casa redigi e lavrei o Presente Ata que será  



 

 

 

 

Assinada.............................................................. Para constar, lavrou-se a 

presente Ata que após lida e aprovada será assinada pela Mesa 

Diretora................................................................................. 

 

Vereadora Edite Rodrigues Lisboa,  

Presidente.  

 

Vereador José Armando da Silva Motta,  

Vice-Presidente.  

 

Vereador Ana Inês Afonso, 

Secretaria. 

 


