
 

 

 

 

ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 

No sétimo 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”, Maria Conceição, Adão Telmo Rambor e Brasil Fernando de Oliveira; 

pela Bancada do PT, Ana Inês Afonso, Jussara Lanfermann e Vilson Eduardo 

Fischer de Moraes; pela Bancada do PP, Patrícia Borba, 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, Aldagiza Padilha, Júlio Copstein Galperim e pela Bancada 

do PMDB, Maria Inês Becker, Melissa Goulart, Marcelo 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 6ª SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a palavra 

aos representantes da comunidade para se manifestarem na Tribuna Popular: 

Daniel Silva, Presidente da comissão de obras do Arroio Gauchinho; Natasha 

Ferreira, Vice-Presidente da união nacional LGBT A senhora secretária leu 

dois ofícios endereçados a esta casa um do Comitê Sinos e ou uma Campanha 

da Banrisul. Comitê Sinos este ofício trata do acento que esta casa possui no 

comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, que solicita 

um representante para ocupar a mesma nesta nova gestão parlamentar. A 

senhora Presidente informou que o encaminhamento a respeito do ofício do 

comitê sinos será dado na próxima Quinta-Feira, dia 09 de março. Moção de 

apoio a campanha em defesa ao Banrisul esta moção que informa o apoio 

desta casa a luta contra a privatização do Banrisul, ao reconhecer sua 

importância. Em homenagem as mulheres os senhores vereadores cederam 

seus lugares para as senhoras vereadoras suplentes. Daniel Silva deu uma 

boa noite a todos. Parabenizou todas as mulheres presentes que merecem  



 

 

 

 

esta homenagem. O senhor Daniel esteve a esta casa para agradecer ao 

prefeito e a esta casa pelas melhores que tem se executado no Arroio 

Gauchinho. Natasha Ferreira Cumprimentou todos os presentes, em especial 

as senhoras vereadoras mulheres que hoje recebem esta homenagem. Esteve 

nesta casa para falar sobre o assassinato da travesti Dandara onde tem 

circulado um vídeo onde ela foi espancada por cinco homens. Natasha na 

oportunidade falou sobre a desvalorização que o país tem dado as pessoas 

que não são considerados gente. Vereadora Jussara Lanfermann deu uma 

boa noite a todos, agradeceu aos vereadores que deram a oportunidade de 

estar nesta casa, também agradeceu ao povo que ajudou a fazer tantos votos. 

A senhora vereadora também falou sobre a reforma da presidência que vem 

trazendo grandes prejuízos às mulheres. Falou sobre uma caminhada que 

acontecerá no dia oito de março com mulheres, pela luta contra a reforma da 

previdência. Vereadora Maria Conceição cumprimentou á todos. Parabenizou 

as mulheres por um dia tão importante e de conquistas para as mulheres. 

Desejou boa sorte a todos que hoje estão eleitos e falou sobre a importância de 

ajudarmos. Vereadora Melissa Goulart deu uma boa noite a todos e em 

especial as senhoras vereadores. A senhora vereadora contou a história do dia 

internacional da mulher e sua importância para todas as mulheres, na 

oportunidade parabenizou a todas as mulheres. Vereadora Inês Becker 

saudou a todos. A vereadora agradeceu a oportunidade de estar nesta casa e 

falou da importância do acompanhamento do povo no andamento de cada um 

dos vereadores. A vereadora falou sobre sua luta pelas mulheres. Vereadora 

Patrícia Borba deu uma boa noite a todos e agradeceu a oportunidade de 

ocupar um espaço nesta casa neste dia. A senhora vereadora falou sobre sua 

luta dentro da política. Vereadora Aldaiza Padilha deu uma boa noite a todos 

e agradeceu a oportunidade de estar aqui. A senhora vereadora falou também 

da sua luta na saúde e na reabilitação das drogas. Falou também que será 

persistente na sua luta e não desistirá. Vereadora Iara Teresa Cardoso 

cumprimentou a todos os presentes dando um grande destaque as mulheres 

que nesta noite ocuparam um espaço nesta casa e demais mulheres 

presentes. A senhora vereadora homenageou todas as mulheres citando a luta 

anônima que todas as mulheres passam no seu dia-dia. Vereadora Ana Inês 

Afonso saudou todos os presentes e parabenizaram à ciência de espaços as 

mulheres nesta casa em dia tão importante para cada uma delas para que 

possamos expor aqui o verdadeiro debate trazendo a verdade ao que todas as 

mulheres têm passado no seu dia-dia. Cumprimentou em especial as mulheres  



 

 

 

 

que hoje ocupam um espaço nesta casa. A vereadora citou o quanto ficou 

tocada ao ouvir o relato da Natasha citou o ódio no meio da diversidade sexual. 

Vereadora Edite Rodrigues Lisboa deu uma boa noite a todos, saudou os 

que utilizaram a tribuna popular. A senhora vereadora cumprimentou em 

especial todas as mulheres que hoje ocuparam um espaço nesta casa neste 

dia tão importante para todas nos. Agradeceu aos vereadores que cederam 

seu espaço as mulheres. A vereadora homenageou a todas as mulheres. 

Comunicação de Liderança: Bancada do PMDB, Marcelo 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. 

 


