
 

 

ATA DA 22ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017 

No vigésimo quinto 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 passa a palavra à Senhora Secretária Ana Inês Affonso para 

leitura da ATA DA 20ª SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a 

palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem na Tribuna 

Popular: Nestor Pedro Schwerter, Diretor do SEMAE. Nestor Pedro 

Schwerter o senhor diretor do SEMAE esteve nesta casa legislativa no dia 18 

de abril para convidar todos a participar da reinauguração da estação de 

tratamento de água e esgoto da Feitoria. O senhor Nestor também explicou a 

função de cada uma das estações de tratamento existentes no município. 

Vereador Vilson Eduardo Fischer de Moraes O vereador falou da sua 

presença no evento Aldeia SESC capilé. Convidou todos a participar de um 

evento no dia 29 das 15h as 18h, no bairro Santa Marta. Convidou a todos os 

vereadores a fechar os seus gabinetes no dia 28 de abril, na greve Geral para 

lutar pelos nossos direitos. Vereadora Ana Inês Affonso agradeceu as 

bancadas por concordarem com a vereadora falar primeiro na tribuna popular. 

A vereadora citou O novo contrato com uma empresa que fará a gestão da 

UPA Scharlau, a qual ao contrario do que havia sido falada, a UPA não fechou. 

Falou sobre a audiência pública ocorrida nesta casa ficou acordada a 

construção da delegacia da mulher no centro da cidade. Citou também a Greve 

Geral que ocorrerá no dia 28 de abril e convidou a todos participarem. 

Vereador Marcelo Amaro Buz deu uma boa noite a todos os presentes. 

Anunciou a todos que foram conseguidas todas as assinaturas para que se 

abra uma comissão investigativa, a qual irá investigar a Zona Azul para ver  



 

 

 

 

para onde vai o dinheiro e se realmente está sendo cobrado o valor correto. 

Leu um artigo que trata da ausência do prefeito por mais de quinze dias ou a 

ausência sem autorização da câmara de vereadores. Vereador Brasil 

Fernando de Oliveira saudou todos os presentes. Falou sobre demandas 

trazidas pelo presidente da associação de bairro do bairro Cohab Duque e 

algumas demandas do posto de saúde. Citou também alguns problemas no 

posto de saúde do bairro Pinheiros. O senhor vereador tem visitado os postos 

de saúde da cidade e esta propondo melhorias a eles. Vereador Adão Telmo 

Rambor saudou a todos os presentes. Parabenizou a vereadora Ana pela 

audiência publica com o tema da saúde a qual foi de grande importância. Citou 

sua visita a duas creches juntamente com o vereador Brasil. Parabenizou 

também o governo pelas melhorias no município. O vereador citou também o 

andamento da construção dos Ecos Pontos. Falou que estará presença na 

greve geral. Vereador Fabiano da Rosa Haubert deu uma boa noite a todos 

os presentes. Convidou o secretário Olimar do CDTEC para falar sobre a 

renovação dos contratos de concessão do triangulo e da rodoviária, trazendo 

esclarecimentos. Falou dos problemas com a segurança no município. Citou 

que estará presente na greve geral. Vereador Iara Cardoso saudou todos os 

presentes. A vereadora respondeu o vereador Marcelo a respeito do artigo lido 

pelo mesmo em sua fala, o qual trata da ausência do prefeito no município. 

Falou sobre a UPA que tem tido avanços importantes. Citou a importância de 

ser feita a investigação e a transparência da Zona Azul. A vereadora falou 

também sobre o projeto lei que trata da redução gradativa dos veículos de 

traçam animal. Vereador José Ary Moura saudou todos os presentes. Citou a 

manifestação do senador Requiel que na radio falava sobre o abuso de 

autoridade, com base na fala do senador, falou sobre a reforma trabalhista e 

previdenciária. Vereador Luís Arthur de Bitencourt saudou todos os 

presentes. Citou a reunião que teve com o promotor do meio ambiente, 

tratando dos maus tratos. Falou sobre a segurança no município. Vereador 

Júlio Copstein Galperim deu uma boa noite a todos. Falou sobre a UPA e 

disse que esta muito cedo para ser discutido sobre a UPA, pois faz apenas um 

mês que a nova empresa assumiu. Citou os problemas com a segurança e 

falou sobre o projeto do vereador Brasil Fernando de Oliveira, que trata da 

redução gradativa dos veículos de tração animal. 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................................................................................. 

 

Vereadora Edite Rodrigues Lisboa,  

Presidente.  

 

Vereador José Armando da Silva Motta,  

Vice-Presidente.  

 

Vereador Ana Inês Affonso, 

Secretario. 


