
 

 

 

ATA DA 24ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 02 DE MAIO DE 2017 

No segundo dia de maio 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 22ª SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a 

palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem na Tribuna 

Popular: Tarcisio Zimmermann, Deputado Estadual. Tarcisio Zimmermann 

esteve nesta casa para abordar três temas: A dívida do estado, a 

compensação das perdas com a Lei Candia e o regime de recuperação fiscal. 

Após manifestação da tribuna popular a senhora Presidente convidou o 

Procurador desta casa a fazer uma explanação sobre a reabertura da radio 

nesta casa. Vereador Júlio Copstein Galperim o vereador falou da 

importância dos temas trazidos pelo senhor Tarcisio. Comentou o tema trazido 

pelo Jornal VS que falou sobre o uso abusivo de bebidas e o som auto na rua 

independência nos domingos. Elogiou a realização do carnaval. Vereador 

Vilson Eduardo Fischer de Moraes O vereador falou sobre um evento o qual 

ele tem participação, o evento “um grito de liberdade pela vida”. Saudou a 

secretaria de cultura pelo incrível evento realizado no ultimo final de semana. 

Citou também a luta na greve geral pelos trabalhadores. Vereador Fabiano da 

Rosa Haubert saudou todos os presentes. O vereador citou a importância de 

lutarmos contra a reforma da previdência, assim como lutamos contra a 

reforma do trabalho. O vereador citou a fila que ocorreram hoje no laboratório 

Coman, o qual foi disponibilizado vagas para exames simples. Anunciou a  



 

 

 

 

eleição interna do PDT. Vereador Luís Arthur de Bitencourt deu uma boa 

noite a todos os presentes. Falou sobre a fala do deputado Tarcisio e a 

importância de refletirmos sobre a lei camdia. Falou da importância de cada um 

de nos refletirmos o que cada partido cooperou no estado em que nos 

encontramos hoje. Vereador José Armando da Silva Motta saudou todos os 

presentes. Manifestou-se na tribuna inicialmente falando do quão importante 

foram os temas trazidos pelo deputado Tarcisio. Citou sua visita a estação de 

tratamento na feitoria. Falou da importância de termos a radio nesta casa. 

Vereador Marcelo Amaro Buz deu uma boa noite a todos, o vereador iniciou 

sua fala parabenizando o Guilherme por sua posição de liderança no Partido 

dos Trabalhadores. O vereador leu a constituição federal e fez uma 

interpretação em cima do assunto das graves. Vereadora Ana Inês Affonso a 

vereadora iniciou sua falando do quão importante a organização dos 

trabalhadores e debateu as concepções do vereador Marcelo. A vereadora 

esclareceu o motivo pelo qual havia filas nos laboratórios da cidade e finalizou 

sua fala parabenizando a todos os trabalhadores por sua luta. Vereador Brasil 

Fernando Oliveira saudou todos os presentes dando um destaque aos 

vereadores suplentes aqui presentes. Comentou as filas nos laboratórios e 

esclareceu o fato. Agradeceu também a todos os vereadores que estudaram e 

votaram o projeto proposto pelo vereador Brasil. Convidou todos os 

admiradores da causa animal a se fazerem presentes nesta casa na audiência 

pública pela proteção animal no dia 8 de maio às 18hs. Vereadora Iara 

Cardoso cumprimentou a todos os presentes nesta casa. A vereadora falou 

sobre o absurdo que é vereador que constroem suas falas constrangendo os 

demais e construindo falas preconceituosas. 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. 


