
 

 

 

ATA DA 19ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017 

No décimo primeiro 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 17ª 

SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente solicitou ao senhor vereador 

Perci Pereira que fosse até a tribuna popular fazer o juramento, Vereador 

Perci Pereira, “Prometo guardar a lei orgânica do Município e desempenhar 

com lealdade e dedicação o mandato que me foi confiado pelo povo de São 

Leopoldo.” A Senhora Presidente concede a palavra aos representantes da 

comunidade para se manifestarem na Tribuna Popular: Josué Carvalho, 

Presidente da COOPERFEITORIA – Cooperativa dos catadores do bairro 

Feitoria; Diógenes Padilha de Souza, representante da AESA – Associação das 

equipes de som automotivo; Alessandro Flores, representante dos moradores 

da ocupação no bairro Rio dos Sinos. Josué Carvalho, em seu espaço no uso 

da tribuna contou a história das cooperativas e dos catadores, mostrando a 

importância e pedindo o apoio desta casa para o desenvolvimento da classe. 

Diógenes Padilha de Souza, falou a respeito de eventos envolvendo carros 

baixos e som automotivo. Também destacou a importância da existência de um 

espaço para que estes eventos ocorram. Alessandro Flores utilizou a tribuna 

popular para agradecer os vereadores e a população que ajudaram a reverter à 

decisão da justiça de retirar os moradores da ocupação no bairro Rio dos 

Sinos. Falou sobre a educação e respeito mostrado pelos moradores no 

movimento. Após a manifestação da comunidade na tribuna popular a Senhora  



 

 

 

 

Presidente passou a palavra aos senhores vereadores que queiram se 

manifestar na tribuna popular. Vereador Fabiano da Rosa Haubert saudou a 

toda comunidade que utilizou à tribuna popular, dando um destaque à luta 

travada pelo Alessandro na ocupação. Também apontou alguns problemas que 

vê no município como: saúde e segurança. Vereador Brasil Fernando de 

Oliveira saudou todos os presentes e manifestou-se na tribuna respondendo 

as demandas trazidas pela comunidade na tribuna popular. Vereadora Iara 

Cardoso deu uma boa noite a todos, a vereadora falou da importância dos 

eventos de som automotivo, pois é cultura. Falou também das demais 

demandas trazidas pela comunidade. Citou alguns problemas que se 

encontram em nossa saúde. Vereador Vilson Eduardo Fischer de Moraes 

saudou todos os presentes, falou da importância do grafite e dos eventos de 

som automotivo para nossa sociedade. Vereador Adão Telmo Rambor o 

vereador usou sua fala referente às demandas trazidas pela comunidade na 

tribuna popular respondendo e mostrando a importância de cada uma das 

demandas. Vereador José Ary Moura saudou a todos dando um destaque ao 

vereador Perci que hoje está presente na sessão. O vereador citou a 

importância de ouvir as demandas que a comunidade trás a esta casa. Falou 

que deve ter um espaço para os eventos de som automotivo. Vereador Júlio 

Copstein Galperim saudou a todos dando um destaque ao Pastor Perci. 

Homenageou a fala da comunidade que utilizou a tribuna popular e citou a 

implantação de uma delegacia da mulher. Vereador Luís Arthur de 

Bitencourt saudou todos os presentes dando um destaque ao Pastor Perci. O 

vereador falou da importância do trabalho que foi feito pelo Alessandro na 

ajuda com a comunidade. Respondeu também as demais comunidades que 

utilizaram a tribuna popular. Vereador José Armando da Silva Motta deu uma 

boa noite a todos os presentes. O vereador fez sua fala em favor da 

comunidade que utilizou a tribuna popular falando da importância da 

manifestação de cada um deles e a importância das demandas que foram 

trazidas a esta casa. Vereador Edite Rodrigues Lisboa a vereadora falou 

sobre a importância de não termos medo de nos expressarmos na tribuna 

popular e parabenizou Josué por sua coragem. Falou também da importância 

de existir um espaço para os eventos de som automotivo. Pediu que o 

presidente da comissão de saúde marcasse uma reunião com os 

representantes das UBS para resolvermos os problemas de saúde. Vereador 

Ana Inês Affonso cumprimentou ao senhor Josué, pois reconhece a 

importância do trabalho do recolhimento dos resíduos dentro do município.  



 

 

 

 

Citou as eleições ocorridas internamente dentro do partido dos trabalhadores 

para que sejamos democráticos com os processos internos. Saudou o 

andamento do governo Vanazzi. Citou a contratação de professores que 

ocorrerá no município. Vereador Perci Pereira saudou todos os presentes e 

agradeceu as boas vindas que todos os vereadores deram. O vereador citou 

que acredita que este governo ajudará muito nas demandas da comunidade. 

Falou da importância dos vereadores intercederem pela comunidade. Falou 

sobre a semana santa. 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, Luís Arthur de Bitencourt; 

Bancada do PSD, Júlio Copstein Galperim; Bancada do PDT, Iara Cardoso; 

Bancada do PSB, Brasil Fernando de Oliveira; Bancada do PP, David Santos 

Souza; Bancada do PT, Vilson Eduardo Fischer de Moraes. 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 vinte 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. 

 


