ATA DA 13ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA
NO DIA 21 DE MARÇO DE 2017
No vigésimo primeiro 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 11ª
SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a palavra aos
representantes da comunidade para se manifestarem na Tribuna Popular:
Rosane de Fátima Almeida Simão, Presidente da Associação das Escolas
Privadas de Educação Infantil Credenciadas do Município de São Leopoldo
(RS) – AEPEIN; Cacilda Rodrigues Barcelos, Presidente da Associação
Comunitária do Bairro Rio dos Sinos; Adeli Fernandes, Daiane Dias, Maria
Ledir Silva e Charles Pinto, representantes das Instituições e famílias de
Pessoas com Síndrome de Down; Andréia Nunes, Presidente do CEPROL.
Alessandro Flores, presidente da associação de catadores Renascer. Rosane
de Fátima Almeida Simão saudou a todos os presentes. A senhora Rosane
veio a casa falar sobre os problemas que tem enfrentado com a pequena renda
que tem sido destinada as escolas o descaso do governo com as escolas e até
mesmo a compra de vagas. Cacilda Rodrigues Barcelos boa noite a todos. A
senhora Cacilda esteve na casa falando sobre a enorme falta de segurança
que ocorre no Bairro Rio dos Sinos, onde a trafico e muita prostituição. Andréia
Nunes deu uma boa noite a todos. Senhora Andréia esteve nesta casa para

trazer a pauta da campanha salarial da categoria e demais demandas.
Associação Padre Oreste esteve nesta casa para falar da audiência pública
que ocorrerá no dia 22, às 13h30mn com o tema da desocupação da área.
Alessandro Flores esteve nesta casa falando sobre um espaço onde o
mesmo quer construir um galpão para ajudar na associação Renascer. Daiane
Dias deu uma boa noite a todos. Daiane esteve na casa falando sobre um
projeto que faz uma programação municipal das pessoas com síndrome da
Down, este projeto será encaminhado a esta casa. Adeli Fernandes, Maria
Ledir Silva e Charles Pinto também falaram sobre a síndrome de Down,
homenagearam o dia internacional da síndrome de Down e falaram sobre a
vida das pessoas que tem síndrome de Down, O Charles tem síndrome de
Down e falou lindamente sobre a vida normal que leva. Vereador Brasil
Fernando de Oliveira o senhor vereador saudou a todos os presentes e falou
sobre sua relação com seu sobrinho que tem síndrome de Down e falou o
quanto ter uma pessoa com síndrome da Down mudou sua família para a
melhor, falou sobre a grande felicidade que o welinton passa para todos.
Vilson Eduardo Fischer de Moraes o senhor vereador falou sobre o
preconceito e o quão importante é ensinar sua filha a amar a todos
independente de qualquer diferença. Parabenizou a todos que utilizaram a
tribuna popular. Vereadora Iara Teresa Cardoso cumprimentou a todos,
dando um destaque a senhora Anajara que tem feito um grande trabalho no
PORCON. Falou da importância de finalizar o débito que o governo tem com as
escolas infantis. Fez um apelo para que o governo do estado olhe por esta
cidade que passa por guerras de facções. Falou que estará presente na
audiência da associação Padre Oreste e cumprimentou a todos que falaram
aqui em nome da síndrome de Down. Vereador Fabiano da Rosa Haubert
deu uma boa noite a todos. O senhor vereador fez um convite para ver a
estréia do Império do sol que estreará no Porto Ceco. Pediu que os vereadores
assinassem a moção de repudio que se encontra na mesa a respeito da
violência no bairro Rio dos Sinos. Fez também uma denuncia dizendo que
estão sendo colocados resíduos extradomiciliares no dique atrás da empresa
Daleaço, é uma empresa privada á serviço da prefeitura. Vereador Adão
Rambor saudou todos os presentes, em especial aos que utilizaram a tribuna
dando um destaque a APAE ao qual o vereador falou que tem um filho especial
que também estudou na APAE. Falou sobre a Chácara dos Leões onde não é
possível tomar banho de tão fraca que esta a água, porém o vereador já enviou
um ofício ao diretor do SEMAE. Falou também que o vereador é um grande

defensor das escolas, o senhor vereador esteve visitando as creches.
Vereador Marcelo Amaro Buz deu uma boa noite a todos e iniciou sua fala a
respeito do salário dos servidores que não foram pagos. Falou sobre as
prioridades que o governo deveria ter com a saúde e a educação. O vereador
falou também sobre o dia internacional da síndrome de Down e convidou a
todos para participar da sessão em homenagem a APAE que ocorrerá no dia
27 de agosto de 2017. Vereador José Armando da Silva Motta deu uma boa
noite a todos. Falou sobre o evento que o vereador foi no sábado o aniversário
de inauguração do Parque Imperatriz. Falou também sobre o dia internacional
da síndrome de Down que são pessoas que nos trazem tantas alegrias.
Vereador Júlio Copstein Galperim deu uma boa noite a todos. Falou sobre
todos os que utilizaram a tribuna popular. O vereador falou sobre os valores
que tem sido pagos pelo prefeito e na verdade não foram. Falou também sobre
um pedido de audiência pública no Rio dos Sinos no dia 19 ao qual o tema será
a prostituição e a falta de segurança no bairro. Falou sobre a importância de
desenvolver uma política de inclusão as pessoas com síndrome de Down.
Vereador David Santos Souza agradeceu a presença de todos. Falou sobre a
politicagem que tem sido feita nesta casa no momento em que os vereadores
usam a tribuna somente para bater no governo e não se reúnem para melhorar
o município. O vereador falou também de sua avó que criou um menino com
síndrome de Down juntamente com o vereador, falou sobre a importância de
termos estagiários com síndrome de Down nesta casa. Vereadora Ana Inês
Afonso saudou a todos os vereadores e vereadores, saudou a todos os que se
encontram nesta sessão muito especial, que seja assim toda a semana. Falou
sobre a pauta do dissídio trazida pelo CEPROL. Falou sobre o atraso dos
repasses que vem da gestão anterior, mas que vem sendo trabalhada pela
secretária da fazenda que fará tudo para ajudar as escolas, a senhora
vereadora propôs um encontro do secretário da fazenda com as responsáveis
das escolas infantis, para que tudo seja esclarecido. Vereador José Ary
Moura saudou a todos. O vereador falou sobre as melhores que tem visto na
cidade dia após dia, o vereador falou que não é possível levantar uma cidade
do dia para a noite, a cidade estava abandonada e agora tem se levantado até
mesmo o legislativo melhorou. Vereador Luís Arthur de Bitencourt saudou
todos os presentes e saudou em especial sua colega que tem um filho com
síndrome de Down, ao qual é uma grande mulher. Falou dobre o discurso dos
vereadores que tem sido apenas uma retórica do que foi feito pelo governo
anterior e o atual. 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.................................................................................
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