
 

 

 

ATA DA 26ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 09 DE MAIO DE 2017 

No novo 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 24ª SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a 

palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem na Tribuna 

Popular: Fábio Cunha, Presidente do Sindicado dos Artistas; Felipe Severo 

Represente do Grupo e Sobras de São Leopoldo; Olimar, Secretário da 

SEDETEC. Olimar esteve nessa casa para falar sobre a renovação das 

concisões da Rua vinte e quatro horas e a concessão do triangulo. Fábio 

Cunha esteve nesta casa para falar da lei que quer proibir o mal abar na 

sinaleira. Felipe Severo O senhor Felipe leu um texto aos presentes nesta 

casa e falou sobre o circo e a arte de rua. Após a manifestação da comunidade 

na tribuna popular e a discussão dos senhores vereadores sobre os temas 

trazidos a esta casa A Senhora Presidente, passou a palavra aos senhores 

vereadores para que se manifestem na tribuna popular. Vereador Adão Telmo 

Rambor deu uma boa noite a todos os presentes nesta casa. O vereador 

saudou a comunidade que utilizaram a tribuna popular e explicou a intenção do 

seu projeto. Vereador Júlio Cosptein Galperim saudou todos os presentes na 

casa. Cumprimentou os vereadores do PDT pelo evento de domingo nesta 

casa e parabenizou todos pela eleição. Falou sobre a criação de um novo 

CRVA – Cartório de Registro de veículos. Vereadora Iara Cardoso deu uma 

boa noite a todos os presentes. Agradeceu a todos que estiveram presentes no  



 

 

 

 

evento do PDT no ultimo domingo e homenageou a chapa vencedora. A 

vereadora também falou a respeito do tema cultural trazido a esta casa. 

Vereador Vilson Eduardo Fischer de Moraes iniciou sua fala discutindo o 

tema cultural trazido a esta casa pela comunidade.  Parabenizou o evento do 

PDT ocorrido nesta casa. Saudou a audiência pública do vereador Brasil. 

Vereador Marcelo Amaro Buz o senhor vereador começou sua fala citando o 

projeto de lei do executivo que propõe a redução da escolaridade para os CCs 

desta casa, o vereador falou que esta fazendo um mapeamento de todos os 

funcionários para que conhecessem todos os cargos, sua escolaridade e 

salários. Vereadora Edite Rodrigues Lisboa a vereadora saudou o secretário 

Olimar e propôs uma audiência pública e saudou os demais que utilizaram a 

tribuna popular. Parabenizou aos vereadores do PDT pelo evento realizado. 

Vereador José Armando da Silva Motta saudou os vereadores e demais 

presentes na sessão. Citou sua felicidade me ver que as coisas estão 

começando a se encaminhar no município. O vereador falou sobre o tema da 

segurança no município. Vereador José Ary Moura o vereador saudou todos 

os presentes nesta casa. Agradeceu a todos que se fizeram presentes no 

evento do PDT e falou como foi esta convenção partidária. Vereador Brasil 

Fernando de Oliveira cumprimentou todos os presentes na sessão. O 

vereador iniciou sua fala parabenizando os vereadores do PDT pela convenção 

ocorrida nesta casa. Saudou a comunidade que utilizou a tribuna popular. 

Vereador Fabiano Haubert o vereador falou da segurança, o quanto o numero 

de mortes vai crescendo nos bairros e a violência nas escolas. O vereador 

também comentou sobre a saúde precária no município. Vereadora Ana Inês 

Affonso a vereadora saudou todos os presentes na sessão e os demais que 

utilizaram a tribuna popular, também o Secretario Olimar. A vereadora convidou 

a população Leopoldenses a conhecer a rua da praia, a qual foi concluída, 

através do projeto do Deputado Ronaldo Zulke. Vereador Luis Arthur de 

Bittencourt saudou todos os presentes na casa. O vereador iniciou 

parabenizando os vereadores do PDT pela convenção partidária realizada 

nesta casa. O vereador comentou sobre o projeto do Senhor Vereador Adão 

Rambor que trata de mala bares nas sinaleiras do município. 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. 


