
 

ATA DA 57ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 

No dia 22 de Agosto 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 Cosptein 

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 54ª SESSÃO 

PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a palavra aos 

representantes da comunidade para se manifestarem na Tribuna 

Popular: Sra. Cristina Santos Diretora da E.M.E.F Santa Marta; Sra. Rosane do 

Amaral, Presidente da Associação do Bairro Campestre; Sra. Karan, 

Engenheiro SEMOV; Sra. Sacerdotisa Mãe Àguida, Terreiro de Umbanda Preta 

Velha do Congo, Sra Elenice. Vereador Brasil Fernando de Oliveira. 

Saudou a todos falou sobre a campanha de vacinação e sobre a volta 

dos carros da guarda municipal que estavam estragados e que estão 

voltando a ativa, mencionou a exoneração dos médicos dos postos de 

saúde e sobre a crise que afeta as escolas públicas.Vereador Fabiano 

Haubert. Saudou a todos, falou sobre a crise nas escolas públicas, 

sobre o aumento do diesel e das passagens mencionou a má qualidade 

dos ônibus e os horários, falou sobre a falta de segurança na cidade e 

no estado. Vereadora Anna Affonso. Saudou a todos, falou sobre o 

hospital centenário, na falta de dinheiro existente para que se mantenha 

o mesmo aberto, falou sobre a crise que afeta a saúde e educação. 

Vereador Adão Rambor. Saudou a todos, falou sobre o hospital 

centenário na reunião feita para que o mesmo não feche, falou também 

falou sobre o salário mínimo dos trabalhadores e aposentados que será 

afetado. Vereador Júlio Copstein Galperim. Saudou a todos falou 

sobre a segurança na cidade e mencionou sobre a Audiência publica 



marcada para o dia 18 de setembro sobre “Segurança”. Vereadora Iara 

Cardoso.  Saudou a todos, e falou sobre a luta para que se mantenha 

os turnos integrais nas escolas públicas, falou ainda sobre a falta de 

recursos e a falta de finanças no município e também no estado, falou 

sobre algumas audiências feita com o líder do então Governador José 

Ivo Sartori, falou ainda sobre a reforma eleitoral e o financiamento 

público. Vereador Marcelo Amaro Buz. Saudou a todos, falou sobre a 

crise municipal, e ainda sobre um planejamento para a nossa cidade, e 

também sobre o controle de dispesas, mencionou a falta de 

comunicação do poder público com a população e falou sobre a reforma 

administrativa, falou ainda que a cidade precisa de um novo 

desenvolvimento econômico, encerrou falando sobre a privatização do 

“Semae”. Vereador Arthur Schimidt, Saudou a todos, falou sobre a 

crise na educação em São Leopoldo. Vereador Dudu Moraes. Saudou 

a todos e falou sobre a crise financeira em São Leopoldo, ainda falou 

sobre a crise na educação e saúde e sobre o hospital centenário que 

tem uma falta de recursos existente. Vereador José Ary Moura. 

Saudou a todos, parabenizou o Terreiro de Umbanda Preta Velha pelos 

seus 25 anos, falou sobre a privatização do “Semae”.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 PRB, Armando Motta, PDT,  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 Se listre, 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. 



 

 


