
 

 

 

ATA DA 28ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 16 DE MAIO DE 2017 

No décimo sexto 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 26ª SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente passa 

novamente a palavra a senhora secretária para que faça a leitura de um ofício 

trazido pelo vereador Eduardo, o qual formalmente a bancada do PT abre mão 

de seu acento na comissão de saúde e meio ambiente desta casa em favor da 

bancada do PSD. A Senhora Presidente concede a palavra aos 

representantes da comunidade para se manifestarem na Tribuna Popular: 

Pedro Jesus Santa Maria Cesar, Presidente do Conselho Fiscal da Associação 

de moradores do Bairro Rio dos Sinos. Pedro Jesus Santa Maria Cesar 

saudou todos os presentes e a comunidade.  Dou os parabéns ao prefeito José 

Ari Vanazzi pelo o que tem jeito na praça rua da praia. Venho por meio desse 

pedi a segurança na rodoviária. Vereadora Ana Inês Affonso boa noite todos 

e todas saúdam o Pedro Jesus Santa Maria Cesar a Vereadora Ana Inês 

Affonso fala que vai levar as sugestões dele. Vereadora Ana Inês Affonso 

luta pelos direitos que foi conquistado como bolsa família minha casa minha 

vida.  Reformar a rua grande, com isso buscou um espaço melhor para os 

comerciantes, para que eles tenham uma melhor circulação. Vereador Brasil 

Fernando de Oliveira saúda a todos os presentes na seção Pedro Jesus 

Santa Maria Cesar. Saúdo ao meu amigo querido Odiavam Camargo que não 

esta mais entre nós.  Vereador Fabiano da Rosa Haubert saúda a todos os  



 

 

 

 

presentes na seção. Reuniram-se nos bairros e discutimos sobre a proteção 

animal, segurança agra ditamos e que vamos buscar melhorias para estes 

bairros. Vereadora Edite Rodrigues Lisboa saúdo a todos os presentes na 

seção.  Obrigado a todos os presentes na seção solene de Dia das Mães. Leu 

um texto referente ao autismo, busco os direitos deles nos estabelecimentos 

com placas referencia de atendimento. Vereador Marcelo Amaro Buz saúda a 

todo o presente na seção. Rediríamos os comerciantes das ruas através de 

cadastro, para melhor ficarem.  Vereador Luís Arthur de Bittencourt saúda a 

todos os presentes na seção. Capacitação dos projetos propostos.  Convido a 

todos a participar do evento. Vereador Vilson Eduardo Fischer de Moraes 

saúda a todo o presente na seção.  Parabenizar ao prefeito José Ari Vanazzi 

pela obra da rua da praia. Convido a todos para o evento de skate que será 

efeito para a comunidade. Vereadora Iara Cardoso saúdo a todos presente na 

seção. A segurança do nosso bairro esta cada vez mais precária cada vez mais 

gente morrem no estado. Vereador Júlio Copstein Galperim saúda a todos 

os presentes.  Peço pela segurança da nossa cidade minha preocupação e de 

estrema importância. Pelas melhorias na rua independência . 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. 


