
 

 

 

 

ATA DA 6ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2017 

No vigésimo primeiro 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 e passa a 

palavra à Senhora Secretária Ana Inês Affonso para leitura da ATA DA 4ª 

SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a palavra aos 

representantes da comunidade para se manifestarem na Tribuna Popular: 

Alessandro Flores, Presidente da Associação de Catadores Renascer; Pedro 

Jesus Santa Maria Cezar, representante da Associação dos Moradores do 

Bairro Rio dos Sinos. Alessandro Flores Saudou os novos vereadores. Iniciou 

falando sobre as dificuldades dos últimos quatro anos. Destacou a necessidade 

de conseguir uma área e estrutura para trabalhadores da Cooperativa 

Renascer. Apresentou um projeto referente à mecanização da triagem do lixo. 

Finalizou fazendo um apelo aos vereadores para darem estabilidade ao 

trabalho do Prefeito Ary Vanazzi Pedro Jesus Santa Maria Cezar 

Cumprimentou a todos. Iniciou demonstrando seu descontentamento com a 

desunião da Associação do Bairro Rio dos Sinos. Relatou casos de violência 

no bairro e pediu mais segurança para os moradores. Ao término da Tribuna 

Popular, a Senhora Presidente passa a palavra aos vereadores inscritos, para 

se manifestarem por cinco minutos. Vereador Julio Galperim Cumprimentou a 

mesa diretora e o público presente. Ressaltou veementemente a autonomia do  



 

 

 

 

Seu mandato e o compromisso exclusivo com os seus eleitores. Relatou 

reunião com o secretário dos Transportes e Mobilidade do Rio Grande do Sul, 

Pedro Westphalen. Vereador Vilson Eduardo Fischer de Moraes saudou a 

todos os presentes destacando os senhores vereadores. O senhor vereador no 

seu espaço no uso da tribuna falou sobre as vagas nas creches, Privatização 

da área abaixo da linha do trem, sobre a insegurança no município e sobre a 

agenda que realizou juntamente com alguns vereadores no lixão a céu aberto. 

Vereador Brasil Fernando de Oliveira cumprimentou todos os presentes, os 

internautas que acompanham através da radio. O senhor vereador falou a 

respeito dos problemas de saúde no bairro Independência, citou também 

alguns problemas em que ele gostaria de tratar com o secretário de saúde 

algumas questões como o agendamento de consultas, falou também sobre o 

andamento que o governo deu no projeto que trata da abertura da cirurgia de 

catarata no município. Vereador Luís Arthur de Bitencourt saudou todos os 

presentes em espacial a escola Império do sol que está completando 29 anos. 

Falou da importância do reaproveitamento de resíduos. O senhor vereador 

informou que no dia 10 de fevereiro o hospital centenário recebeu um Milão de 

reais de dividas que o estado tinha com o hospital, o que com certeza será um 

grande auxilio a melhora do nosso hospital municipal. O senhor vereador falou 

sobre os problemas da educação no município. Vereador José Armando da 

Silva Motta deu uma boa noite a todos. O senhor vereador falou sobre as 

agendas que tem feito com o executivo onde acompanhou a abertura do ano 

letivo. Falou sobre os problemas que temos na educação como a divida com os 

professores e a insuficiência do numero de creches. Vereador Marcelo Amaro 

Buz desejou uma boa noite a todos os presentes. O senhor vereador se 

manifestou na tribuna em resposta e complemento as importantes demandas 

que foram trazidas pelos senhores que utilizaram a tribuna popular. Também 

falou sobre verbas que serão enviadas a São Leopoldo. Vereador Ana Inês 

Afonso deu uma boa noite a todos e saudou os colegas vereadores. Falou 

sobre as demandas que foram trazidas á esta casa pelos senhores que 

utilizaram a tribuna popular. A senhora vereadora citou também o seu 

comparecimento em um encontro das mulheres que se elegeram pelo Partido 

dos Trabalhadores. Falou da sua felicidade de ser base do governo nesta casa.  

Vereador Iara Teresa Cardoso cumprimentou a todos. Falou sobre as 

demandas que temos na cidade no que tange a saúde, onde sugeriu uma 

comissão temporária de vereadores a que venha cuidar do hospital centenário. 

Falou também sobre a segurança pública que está impossível no município.  



 

 

 

 

Vereador José Ary Moura saudou todos os presentes em especial a mesa 

diretora, o vereador falou sobre as enchentes no bairro Campina. Saudou 

algumas pessoas presentes na sessão e os que utilizaram a tribuna popular. 

Diante da calamidade que vivemos no município onde não há empregos e o 

senhor vereador mostrou sua indignação diante disto. Vereador Fabiano da 

Rosa Haubert senhor vereador saudou os presentes e parabenizou a 

comunidade da COHAB Duque que realizou um torneio de muito sucesso. 

Citou o problema que temos com a insegurança no município, citou também a 

reforma da previdência e o cerca mento abaixo do trem. Após o encerramento 

da fala dos senhores vereadores a senhora Presidente solicitou uma reunião 

para tratar a respeito do agendamento de consultas, falou também sobre o 

sistema de sorteio para as creches. 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 quinta-feira 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................................................................................. 

 

Vereadora Edite Rodrigues Lisboa,  

Presidente.  

 

Vereador José Armando da Silva Motta,  

Vice-Presidente.  

 

Vereador Ana Inês Affonso, 

Secretario. 

 


