ATA DA 20ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA
NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017
No décimo oitavo 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. A Senhora
Presidente passou a palavra a senhora secretária para que fizesse a leitura do
memorando enviado pelo Vereador Marcelo Amaro Buz, o qual o vereador
solicitou permissão para passar um Power Point que apresenta sua viagem a
Brasília. A senhora Presidente passa a palavra à Senhora Secretária Ana
Inês Affonso para leitura da ATA DA 19ª SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora
Presidente concede a palavra aos representantes da comunidade para se
manifestarem na Tribuna Popular: Tiago Rodrigues, Presidente da associação
de moradores Cohab Duque; Cigano, representante da Redimix. Tiago
Rodrigues o senhor Tiago utilizou a tribuna popular para lembrar algumas
obras que ele já havia pedia arrumação no ano passado, porém algumas ruas
continuam nas mesmas situações. Citou que algumas das demandas foram
resolvidas neste governo. Citou também que o posto de saúde do bairro se
mantém fechado enquanto as pessoas esperam fichas. A Senhora Presidente
suspendeu a sessão e passou a palavra ao senhor Cigano. Cigano esteve na
casa falando sobre a ocupação Redimix. Esclareceu que a população não quer
nada de graça, mas gostariam da ajuda do governo para nos adequarmos em
um lugar apropriado. Após o uso da tribuna pela comunidade a senhora
presidente deu um minuto para cada vereador se manifestar. A Senhora
Presidente reabriu a sessão e de imediato passou a palavra aos senhores
vereadores para se manifestarem na tribuna popular:Vereador Marcelo Amaro
Buz, o senhor vereador passou um vídeo, algumas fotos e explicou como foi
sua viajem à Brasília. Vereadora Iara Cardoso a senhora vereadora iniciou

sua fala confirmando a marcação de uma reunião com o secretário de saúde
para regular os agendamentos de consulta e demais providencias na área da
saúde. Citou a moção de repúdio a reforma da previdência e a reforma
trabalhista que deveria ter sido levada à Brasília. A Senhora Presidente pede
que o Vereador José Armando da Silva Motta assuma a presidência para que a
mesma faça o uso da tribuna. Vereadora Edite Rodrigues Lisboa
cumprimentou á comunidade que utilizou a tribuna popular. Falou ao vereador
Marcelo que é muito importante que venham ao município as câmeras de
segurança, pois, o município esta com um grande problema na segurança.
Apresentou um pedido de providencia para melhoras na segurança e pediu que
todos os vereadores assinar. Vereador Julio Consptein Galperim
cumprimentou a comunidade que utilizou a tribuna popular. Citou a importância
de pensarmos em ações que visem reduzir a insegurança. Colocou em pauta a
sugestão de criar uma comissão permanente de segurança para que
trabalhemos em cima do tema. Vereador José Ary Moura saudou todos os
presentes. Citou os grandes problemas de habitação presentes no município. O
vereador falou que devemos deixar as questões de segurança para o estado.
Vereador Fabiano da Rosa Haubert deu uma boa noite a todos os presentes.
Saudou a comunidade que utilizou a tribuna popular. Falou da importância de
debatermos os problemas de habitação. O vereador disse que concorda com o
vereador Ary Moura que diz que a segurança deve ser deixada para o estado,
porém acha que deveríamos fazer uma força tarefa na segurança. Falou dos
problemas no estacionamento rotativo. Vereador Adão Telmo Rambor
saudou todos os presentes em especial ao vereador Marcelo pro sua ida a
Brasília. Colocou-se a disposição em ajudar o povo da ocupação. Elogiou
alguns secretários que tem feito muito pelo município. Citou a segurança que
deve sim ser trabalhado dentro do município também. Vereadora Ana Inês
Affonso saudou a comunidade que utilizou a tribuna popular. A vereadora
falou que neste dia gostaria de reservar sua fala para refletir, pois dia 17 de
abril ficou conhecido como o dia da vergonha, porque o congresso nacional
brasileiro retirou a Presidenta Dilma sem ela ter cometido nem um crime.
Vereador Brasil Fernando de Oliveira cumprimentou a todos os presentes. O
vereador falou da importância de visitarmos os postos e cuidar da saúde,
principalmente neste momento no inverno e momentos de chuva por que as
pessoas passam a noite na rua para conseguir uma vaga. Parabenizou ao
vereador Marcelo por sua viajem a Brasília. Falou da importância de fazermos
alguma coisa na área da segurança dentro do município. Vereador Vilson
Eduardo Fischer de Moraes saudou todos os presentes. O vereador também
citou o golpe ocorrido com a Ex-Presidenta Dilma. Citou os problemas de

habitação no município. Falou sobre a saúde, citou que esta fiscalizando o
posto. Parabenizou o vereador Marcelo por sua viajem a Brasília. Vereador
Luís Arthur de Bitencourt saudou a comunidade que utilizou a tribuna popular
e saudou os demais presentes na sessão. Agradeceu o vereador Marcelo por
ter ido a Brasília buscar recurso para o município. Falou sobre o debate que
tem sido feito pelos vereadores na tribuna popular. Após a manifestação dos
senhores vereadores na tribuna popular a Senhora Presidente perguntou ao
vereador Marcelo Amaro Buz se ele havia entregado em Brasília a moção de
repúdio à reforma trabalhista e a reforma previdenciária, O vereador Marcelo
Amaro Buz disse que não, pois não havia recebido o documento. Neste
momento a Vereadora Iara Cardoso solicitou a fala e explicando ao vereador
Marcelo que o documento estaria disponível na secretária para retirada, mas
que já havia enviado à Brasília. 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, 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.................................................................................
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