ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA
NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017
No décimo quarto 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 Haubert e José Ary Moura; pela Bancada do PRB,
José Armando da Silva Motta; pela Bancada do PSD, 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: Jeferson Soares,
Presidente do PSB de São Leopoldo; Paulo Roberto Pinto Cezimbra,
representante da Associação de Moradores da Vila Glória; Rodrigo Henrique
da Costa, Presidente da União dos Profissionais das Empresas de Energia
Elétrica; Andréia Nunes, representante do Comitê Popular Regional contra a
Reforma da Previdência. Jeferson Soares Na condição de Presidente do
Diretório Municipal do PSB expressou sua preocupação com as reformas
trabalhista e da previdência no país. Afirmou que as reformas que interferem
diretamente na vida dos brasileiros estão sendo promovidas por um governo
cuja legitimidade é discutida. Conclamou a Câmara de Vereadores para fazer
uma Audiência Pública para discutir o tema. Como atuante na área do direito
do trabalho, ressaltou alguns pontos da reforma trabalhista que ferem o direito
dos trabalhadores. Ao término da fala do Dr. Jeferson Soares na Tribuna
Popular, a Senhora Presidente passa a palavra à Senhora Secretária Ana
Inês Affonso para leitura da ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA. Paulo Roberto
Pinto Cezimbra Cumprimentou a todos. Apresentou pedido de providência
para roçada no entorno da Escola Prof. Vitor Becker, Casa Auxiliadora e
Creche Santa Rita. E entorno do arroio Cerquinha, pintura nas faixas de
segurança e limpeza dos bueiros. Rodrigo Henrique da Costa Cumprimentou
a todos. Iniciou o discurso falando sobre a PEC 259, que altera o Artigo 22 da
Constituição retirando a obrigatoriedade de plebiscito para privatização ou

federalização da CEEE, CRM e SULGÁS. Ressaltou alguns dados financeiros
das empresas e a importância para o desenvolvimento do Estado. Finalizou
pedindo aos vereadores a aprovação da moção apresentada pela vereadora
Ana Affonso. Valmir Lodi Cumprimentou a todos. Discursou sobre a Reforma
da Previdência. Em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo,
solicitou aos vereadores e as vereadoras, independente de partido, e aos
cidadãos, que cobrem os Deputados e Senadores para votarem a favor dos
trabalhadores. Destacou que as reformas da previdência e trabalhista irão
retirar direitos dos trabalhadores. Andréia Nunes Cumprimentou a todos.
Ressaltou que as mulheres serão as mais afetadas no processo de Reforma da
Previdência. Enquanto representante do CEPROL, apresentou argumentos
contra a reforma. Citou o nome dos deputados gaúchos que estão na comissão
da reforma. Reforçou o convite para o evento de lançamento do Comitê
Popular Regional Contra a Reforma da Previdência. Finalizou divulgando o ato
de mobilização em São Leopoldo contra a Reforma da Previdência, no dia 15
de março de 2017. Nelson Nor Cumprimentou a todos. Convidou os
vereadores e as vereadoras para participar da assembléia de moradores na
Rua Abrahão Borges Flores, no bairro Feitoria, no dia 15 de fevereiro de 2017.
Ao término da tribuna popular, a Senhora Presidente passa a palavra aos
vereadores inscritos, para se manifestarem por cinco minutos. Vereador
Marcelo Amaro Buz Cumprimentou a mesa diretora e o público presente.
Iniciou demonstrando contrariedade à Reforma Trabalhista e mostrou-se
preocupado com as conseqüências da aposentadoria. Apesar de achar
importante a discussão sobre as reformas, ressaltou que os assuntos da
Câmara de Vereadores de São Leopoldo devem se restringir às demandas
municipais. Vereador Júlio Galperim Saudou a mesa diretora e o público
presente. Posicionou-se a favor da luta dos trabalhadores contra a reforma da
previdência. Afirmou que participará de todos os atos que discutam o tema.
Divulgou a organização de ações entre os dias 20 e 28 de março sobre a
conscientização da Síndrome de Down. Convidou a todos para Audiência
Pública no dia 31 de março, sobre a regulamentação do Bombeiro Civil no
município. Vereador Fabiano Haubert Cumprimentou a mesa diretora, os
vereadores e o público presente. Apresentou argumentos contras as reformas
da previdência e trabalhista. Colocou-se a disposição, junto ao seu partido
(PDT), para lutar ao lado dos trabalhadores. Citou que o PDT é contra as
privatizações da CEEE, CRM, SULGÁS e do banco Banrisul. Vereador

Armando Motta Saudou a todos. Argumentou contra a Reforma da
Previdência e destacou que o PRB está ao lado dos trabalhadores. Relatou a
sua visita à Secretaria de Proteção Animal (SEMPA) e sobre a castração de
animais no município. Vereador José Ary Moura Cumprimentou a mesa
diretora e o público presente. Iniciou o discurso afirmando que apesar das
pautas das reformas da previdência e trabalhista serem nacionais interessam a
todos nós e devem ser discutidas no âmbito municipal. Ressaltou a importância
de defender as nossas conquistas sociais. Apresentou argumentos e
posicionou-se contra as reformas. Concluiu mostrando-se preocupado com as
chuvas e enchentes nos bairros da cidade. Vereador Luis Arthur de
Bittencourt Saudou a mesa diretora e o público presente. Comunicou sobre a
iniciativa de dialogar com os deputados do PMDB para aprofundar a discussão
sobre a Reforma da Previdência e buscar alternativas que contemplem os
interesses dos trabalhadores. Concluiu divulgando o calendário de liberação
dos recursos das contas inativas do fundo de garantia. Vereadora Ana Inês
Affonso Cumprimentou o público presente. Iniciou o discurso ressaltando que
o papel do vereador e da vereadora é também de discutir a conjuntura política
estadual e nacional. Criticou a presidência da república e o governo do Estado.
Argumentou contra as reformas da previdência e trabalhista, e contra as
privatizações da CEEE, CRM e SULGÁS. Comunicou que no dia 8 de março as
mulheres irão parar em protesto contra a retirada dos direitos sociais e
trabalhistas no país. Vereador Vilson Eduardo Moraes Saudou a mesa
diretora e o público presente. Iniciou destacando a importância de se discutir as
reformas da previdência e trabalhista. Pediu aos vereadores que orientem seus
deputados a votarem a favor dos trabalhadores. Criticou a gestão municipal
passada e ressaltou que apesar de ser situação, é oposição a tudo o que for
errado na política. Relatou sobre um ato de protesto do Grêmio Estudantil da
Escola Sagrado. Concluiu convocando os trabalhadores e a juventude a
participarem do lançamento do Comitê Popular Regional Contra a Reforma da
Previdência. Vereadora Iara Cardozo Cumprimentou a mesa diretora e o
público presente. Iniciou o discurso afirmando que o PDT é contra as
privatizações da CEEE, CRM, SULGÁS, e contra a reforma da previdência.
Comunicou que o PDT apoiará o Comitê Popular Regional Contra a Reforma
da Previdência. Concluiu relatando sobre um espaço público utilizado pela
TRENSURB e propôs audiência pública para tratar do tema. Comunicação de
Liderança: Bancada do PMDB, Marcelo Amaro Buz; Bancada do PSD, Júlio
Copstein Galperim; Bancada do PT, Vilson Eduardo Fischer de Moraes.

Bancada do PDT, Iara Cardozo. 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 quintafeira dia dezesseis de fevereiro de 2017, às 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.................................................................................
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