
 

 

 

 

ATA DA 11ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 

No décimo quarto dia de março 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 9ª 

SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a palavra aos 

representantes da comunidade para se manifestarem na Tribuna Popular: 

Paulo Cezimbra, representante da associação de moradores da Vila Glória; 

Ronaldo Teixeira, representante da empresa Futura saúde; Secretária da 

saúde; Fernanda Brito, representante da associação de pais e mestres da 

escola Bem me quer. Anteriormente de dar inicio a sessão a senhora 

presidente propôs aos demais vereadores que fosse feita uma reunião da 

comissão de constituição e justiça e demais comissões, ao qual ficou decidida 

a reunião da comissão de constituição e justiça na quarta às 10h e demais 

comissões na quinta-feira às 17h. Paulo Cezimbra saudou a todos e 

agradeceu aos vereadores que estiveram na Vila Glória ajudando nas 

demandas, ao qual têm acontecido melhoras na Vila Glória depois de muito 

tempo. O senhor Paulo deixou um alerta para o Senhor Prefeito e poder 

legislativo que se fizesse uma coletiva para dar esclarecimento a respeito dos 

rumores de que serão tirados médicos da UPA Scharlau. Ronaldo Teixeira 

saudou a todos os presentes e os senhores vereadores, o senhor Ronaldo  



 

 

 

 

explicou aos senhores vereadores que a empresa Futura saúde presta serviço 

administrativos na UPA Scharlau, a qual falou que o município está em debito 

com á empresa. Falou que forem enviados diversos ofícios á prefeitura e 

também marcada uma reunião á qual não compareceu nem o senhor prefeito e 

nem o secretário de saúde. Propôs ao poder legislativo que isto seja analisado 

através de uma comissão parlamentar para que aja uma fiscalização. 

Fernanda Brito deu uma boa noite a todos, a senhora Fernanda esteve nesta 

casa para falar dos problemas da educação no município, ao qual na escola 

Bem me Quer esta sem professores, a licitação com a empresa que fazia a 

limpeza na escola também foi cancelada e a escola está se terminando. 

Vereador Brasil Fernando de Oliveira fez uma saudação especial à mesa 

diretora e á todo o publico presente. O senhor vereador falou sobra à 

preocupação que os senhores vereadores tem com a saúde e educação. 

Informou sua ida a UPA Scharlau para ver o que esta acontecendo na mesma, 

á qual o senhor prefeito garantiu que a UPA não irá fechar. Vereador Luís 

Arthur de Bitencourt deu uma boa noite a todos. O senhor vereador falou 

sobre a reunião que ocorreu na prefeitura com o senhor secretário Marcelo 

Frizon ao qual deixou claro que não tem intenção em dialogar, o senhor 

vereador citou também que o secretário falou que se os servidores da empresa 

Futura quiserem receber, terão de entrar na justiça. Vereadora Iara Teresa 

Cardoso deu uma boa noite a todos que aqui estão presentes, a senhora 

vereadora disse que não quer acreditar que estas pessoas que aqui usaram a 

tribuna estão passando por todo este caos, a senhora vereadora falou sobre o 

orçamento do município e o que tem sido destinado aos setores públicos. A 

senhora vereadora citou também todas as visitas que tem feito aos secretários 

e a UPA para se inteirar do que tem acontecido no município, à senhora 

vereadora disse que olhou contratos e formulários impagáveis neste município 

e acredita que devemos nos unir para resolver os problemas e não fazer um 

grenal em cima destes problemas.   Vereadora Ana Inês Afonso a senhora 

vereadora cumprimentou a todos os presentes e em especial aos que 

utilizaram a tribuna popular, a senhora vereadora falou que esta de pleno 

acordo de que o trabalhador é digno do seu salário, a senhora vereadora 

questionou motivo pelo qual os recursos que são enviados a UCIPE não 

chegam a todos os trabalhadores tanto da UPA quanto aos funcionários da 

empresa Futura. A senhora vereadora falou também sobre a educação á qual 

foi usado na gestão passado o dinheiro do FUNDEBI para outros fins que não a 

educação. Vereador Fabiano da Rosa Haubert senhor vereador falou sobre  



 

 

 

 

os problemas na saúde, como os problemas com marcação de consultas no 

capilé, cirurgias eletivas que estão atrasadas desde 2015. Falou também sobre 

a educação que está em divida, porem precisa resolver independente de quem 

é está divida, pois a divida acima de tudo a divida é do município. Vereador 

Júlio Copstein Galperim deu uma boa noite a todos, o senhor vereador falou 

sobre seu desgosto em ver as manifestações nesta tribuna ao qual foram feitos 

discursos políticos deslocando dos problemas reais. O vereador falou da 

importância de resolvermos os problemas da UPA, principalmente dos salários 

não pagos. Vereador Marcelo Amaro Buz o senhor vereador falou sobre deu 

uma boa noite a todos, falou sobre os contratos irresponsáveis e demais 

problemas de gestão de muitos anos. Falou sobre os problemas com a 

educação, falou sobre a incompetência dos governos no que diz respeito à 

educação, falou sobre as escolas infantis que estão fechando por falta de 

repasse de recursos. Vereador José Ary Moura saudou todos os presentes, o 

senhor vereador falou sobre todos os problemas que temos no município, as 

dividas e todo o colapso que tem ocorrido. Vereador Vilson Eduardo Fischer 

de Moraes saudou a todos os presentes, o vereador esclareceu que não cabe 

ao governo se a empresa licitada não pagou os funcionários. Falou sobre a 

educação que muitos pais como o próprio vereador antes de ser vereador não 

conseguiu vaga para sua filha, o senhor vereador citou também que fará de 

tudo para descobrir onde foi utilizado o dinheiro do FUNDEBI, ao qual não foi 

aplicado na educação. Vereador Adão Telmo Rambor saudou a todo o povo 

que aqui se encontra nesta noite aos senhores vereadores e todos os 

presentes. O senhor vereador falou sobre sua vida de trabalhador ao qual 

trabalhou 23 anos e sempre recebeu seu salário. O senhor vereador falou que 

a cidade passou quatro anos sem receber limpeza de boca de lobo. Falou 

sobre sua esperança em que os funcionários da UPA recebam seus salários. O 

senhor vereador falou a senhora Fernanda que um município não se afunda 

em dois messes, então não devemos fazer politicagem aqui. 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 Cardoso. 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. 

 


