
 

 

 

ATA DA 17ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017 

No quarto dia de abril 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 15ª 

SESSÃO PLENÁRIA. A senhora Presidente passou à senhora secretária o 

código de ética criado nesta casa pelo Vereador Brasil Fernando de Oliveira 

para que fosse feita a leitura do mesmo e informou demais vereadores que o 

mesmo será editado juntamente com a lei orgânica e o regime interno desta 

casa, os quais farão parte do nosso expediente. Após a leitura do código de 

ética a senhora Presidente passou a palavra ao vereador Brasil Fernando 

de Oliveira para que se manifestasse a respeito código de ética criado por ele. 

A Senhora Presidente concede a palavra aos representantes da comunidade 

para se manifestarem na Tribuna Popular: Fabio Garcia de Lima, 

representante do fórum de catadores e recicladores de São Leopoldo; 

Alexsandro Cardoso, representante das cooperativas de catadores de São 

Leopoldo e Sr. Daniel Silva, líder comunitário da região Nordeste. Fabio Garcia 

de Lima, senhor Fabio esteve nesta casa legislativa para tratar da atual 

conjuntura dos catadores e coleta seletiva no município de São Leopoldo. 

Alexsandro Cardoso, senhor Alexsandro no seu espaço concedido na tribuna 

popular também abordou a atual conjuntura dos catadores e coleta seletiva no 

município de São Leopoldo e as leis nacionais e estaduais de resíduos que 

contemplam os catadores nos planos nacionais e estaduais na coleta seletiva 

solidaria. Daniel Silva, o senhor Daniel se manifestou na tribuna popular  



 

 

 

 

referente à ocupação que se situa em espaço já constituído no estatuto desta 

associação. Após a manifestação da comunidade na tribuna popular foram 

destinados dois minutos aos senhores vereador e queiram fazer perguntas aos 

representantes da comunidade que se manifestaram na tribuna popular, 

espaço este que foi utilizado pelos senhores vereadores na seguinte ordem: 

Vilson Eduardo Fischer de Moraes, Iara Cardoso, Marcelo Amaro Buz. Após a 

manifestação dos referidos senhores vereadores a senhora Presidente passa 

a palavra aos senhores vereadores inscritos para se manifestarem na tribuna 

popular. Vereador Fabiano da Rosa Haubert o vereador manifestou-se na 

tribuna popular tratando dos assuntos trazidos pelas associações de catadores. 

Abordou também os problemas com a segurança, educação, saúde e 

desorganização da Rua Independência. Vereadora Ana Inês Affonso a 

vereadora cumprimentou a comunidade presente e abordou os assuntos 

trazidos pela comunidade na tribuna popular. Vereadora Iara Cardoso a 

vereadora cumprimentou a mesa e a comunidade presente. Abordou os 

assuntos trazidos pela comunidade na tribuna popular, dando um destaque ao 

trabalho dos catadores como o Alexsandro que sempre fez um trabalho 

importante. Vereador David Santos Souza o vereador abordou o tema 

trazidos pelas associações de catadores e falou sobre a segurança no 

município que se encontra em um péssimo momento e em respeito disto o 

vereador confirmou a destinação de duzentos e noventa mil para compra de 

viaturas para ajuda na segurança do município. Vereador Vilson Eduardo 

Fischer de Moraes cumprimentou a todos. O vereador relatou o a existência 

de uma empresa contratada pelo governo anterior para retirada do lixo na 

proximidade da UPA. Abordou também o evento que ocorrerá no dia 29 no 

bairro Santa Mara no Instituto Roben Wood e respondeu o vereador Fabiano 

sobre a falta de remédio. Vereador Luís Arthur de Bittencourt o vereador 

abordou os assuntos trazidos à tribuna popular pela comunidade, dando um 

destaque ao tema das cooperativas de catadores. Parabenizou a associação 

dos funcionários do SEMAE que estavam de aniversário. Vereador Brasil 

Fernando de Oliveira agradeceu a família que o ajudou a eleger nesta nova 

gestão. O vereador abordou a violência no município. Falou dos eventos 

automotivos ocorridos no município. Vereador Júlio Copstein Galperim 

saudou as lideranças comunitárias que se manifestaram na tribuna popular 

nesta noite. O vereador abordou os assuntos trazidos pela comunidade. 

Saudou a todas as pessoas portadoras da doença de Parkinson que hoje é o 

dia da conscientização da mesma. Vereador José Ary Moura saudou a todos  



 

 

 

 

os presentes na sessão e abordou os assuntos trazidos pela comunidade na 

tribuna popular. Falou sobre a total insegurança que ocorre no município.  

Vereador Adão Telmo Rambor elogiou o trabalho que tem sido feito pela 

secretária de obras. Parabenizou alguns pontos positivos que tem ganhado 

grandes desenvolvimentos como a sinalização do município. Vereador 

Marcelo Amaro Buz citou parte do regime interno onde aborda o tempo de uso 

da tribuna dos senhores vereadores. Falou também sobre os problemas com a 

segurança no município. Citou sua saída da administração do ultimo governo. 

O inteiro teor desta sessão encontra-se em meio digital no site da Câmara 

Municipal de São Leopoldo/TV Câmara. Comunicação de Liderança: 

Bancada do PMDB, Marcelo Amaro Buz; Bancada do PSD, Júlio Copstein 

Galperim; Bancada do PDT, José Ary Moura; Bancada do PRB, José 

Armando da Silva Motta; Bancada do PSB, Brasil Fernando de Oliveira. 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 seis de abril 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. 

 


