
 

 

 

ATA DA 15ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017 

No vigésimo oitavo 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 13ª 

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. 

Alessandro Flores saudou a todos os presentes, o senhor Alessandro esteve 

nesta casa para falar da sua grande vontade construir um galpão para um novo 

grupo de cooperativas, onde o mesmo já conseguiu o material para a 

construção do galpão, precisamos apenas da cedência de um terreno. 

Vereador Fabiano da Rosa Haubert saudou a todos, o senhor vereador falou 

das suas visitas as secretárias e expôs os problemas que tem visto como a 

falta de medicamentos na farmácia do município, as linhas telefônicas para 

agendamento de consulta o qual não funciona, falou da falta de pediatra no 

município, os buracos na cidade e sobre o mato e a sujeira que tem crescido 

na cidade. Vereadora Iara Cardoso de uma boa noite a todos os presentes. 

Parabenizou a belíssima festa de aniversário do senhor vereador Ary. 

Parabenizou também o vereador Julio Galperim por trazer o Professor Leandro 

Karnal, presença ilustre. A senhora vereadora falou sobre o carimba mento das 

receitas que são encaminhadas para a farmácia popular. Parabenizou o senhor 

Alessandro Flores que faz um ótimo trabalho com as cooperativas. Vereador 

Vilson Eduardo Fischer de Moraes deu uma boa noite a todos os presentes.  



 

 

 

 

Saudou todas as lideranças comunitárias presentes nesta sessão. O vereador 

citou sua atividade “vereador no bairro” o qual o vereador tem desenvolvido. 

Falou sobre uma verba encaminhada ao município para a construção de 

academias ao ar livre. Falou sobre a insegurança no município, o senhor 

vereador falou que a insegurança é tão grande que as pessoas não podem 

mais sair de casa. Vereador Adão Telmo Rambor saudou a todos os 

presentes em especial ao vereador Julio Galperim que fez uma excelente 

sessão solene. Agradeceu a operação tapa buraco que tenho visto uma grande 

mudança na cidade em apenas três messes, falou também da melhora na 

iluminação e saneamento básico. Agradeceu ao Prefeito por tudo que tem feito 

pelo município. Vereador Ana Inês Affonso saudou a todos em espacial aos 

colegas vereadores. A vereadora Cumprimentou o Alessandro Flores e citou 

que as demandas do mesmo serão encaminhadas ao gabinete do Prefeito. 

Parabenizou o Vereador Ary pelo seu aniversário. Citou a votação do projeto 

de terceirização das empresas. A vereadora respondeu também a pergunta do 

vereador Fabiano a respeito do prédio em frente ao hospital que não será 

destinado ao asilo e será decidido o seu destino após sua finalização. 

Vereador Luis Arthur de Bittencourt saudou o Alessandro que trás um tema 

tão importante que é a reciclagem e o destino coreto dos resíduos. 

Parabenizou ao vereador Julio que fez uma incrível sessão. Citou também 

recursos liberados para o município, como os trezentos mil reais destinados ao 

hospital centenário. Falou sobre a falta de segurança no município e citou suas 

visitas á secretária de segurança e demais órgãos de segurança e falou que 

será sim destinado um grupo especial de força e apoio a segurança do 

município. Vereador Marcelo Amaro Buz deu boa noite a todos. O vereador 

falou da sua felicidade com o seu próprio trabalho com relação ao governo 

federal o qual o vereador tem conseguido verbas e o envio de militares ao 

municio. Citou a emenda parlamentar criada pelo vereador Armando Motta que 

trata da construção do Largo Rui Porto. Vereador Brasil Fernando de Oliveira 

deu uma boa noite a todos os presentes. Parabenizou o vereador Julio 

Galperim pela excelente sessão solene. Comunicou também que esteve com 

seu deputado Heitor Schul que virão aqui no próximo dia 10 para discutir a 

reforma da previdência. Parabenizou também o vereador Ary o qual estava de 

aniversário. Falou sobre o projeto proposto pelo vereador Julio Galperim. Falou 

sobre seu pedido de audiência pública para tratar da causa animal no 

município. Vereador Julio Copstein Galperim O vereador parabenizou o 

vereador Ary pelo seu aniversário. Parabenizou aos funcionários desta casa  



 

 

 

 

pela dedicação dos funcionários na sessão solene de ontem. O vereador 

anunciou uma audiência pública na próxima semana com o tema “segurança”. 

Vereador José Ary Moura o senhor vereador saudou todos os presentes 

nesta sessão. Agradeceu a todos que o parabenizaram pelo seu aniversário. 

Falou da importância de apoiar o governo quando ele desenvolver bons 

projetos. O vereador citou também os problemas com a segurança na cidade. 

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. 

 


