
 

 

ATA DA 58ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 

No dia 29 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; 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 57ª 
SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a palavra aos 
representantes da comunidade para se manifestarem na; TRIBUNA 

POPULAR: SR. Pedro(Sorveteiro), Presidente do Conselho Fiscal Associação Rio 

dos Sinos; ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 

INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 

EXPEDIENTE: Vereador Arthur Schimit(PMDB),Saudou a todos e convidou a 

todos os Vereadores para a reunião com os professores das escolas infantis, 

falou sobre a educação no nosso Estado, e sobre a empresa Job, e ainda 

mencionou a falta de comunicação com funcionários, a falta de diálogo e 

respeito,Vereador. Adão Rambor(PSB), Saudou a todos, parabenizou o Sr. 

Pedro(Sorveteiro) pelo discurso dado na Tribuna Popular,parabenizou também 

seu colega Vereador Arthur pelo mesmo ser eleito Presidente do seu partido, 

falou da agenda que tiveram em Porto Alegre sobre o Hospital Centenário, na 

crise financeira que estão enfrentando para o que o mesmo não feche, na falta 

de recursos e equipamentos que o hospital está tendo.Vereadora. Iara 

Cardoso(PDT), saudou a todos e saudou ao Cacique Antônio (Tribo 

Caingangue) presente na sessão, falou sobre o hospital centenário, na crise 

que ainda é muito grave, falou da crise nas finanças públicas, falou da reunião 

com as credenciadas de escolas infantis, Vereador. Brasil Fernando de 

Oliveira(PSB), saudou a todos, falou da falta de segurança na rodoviária e 

pediu para que o secretário de segurança disponibilizasse 2 guardas 

municipais, falou da exoneração dos médicos,falou também da crise no 

hospital centenário, e parabenizou o secretário de obras Geraldo Paz pelo 



trabalho realizado na bairro Independência, parabenizou a Guarda Municipal 

pelos 16 novos agentes de pistolas, parabenizou também o Diretor do Semae 

Nestor. Vereador Julio Galperim(PSD), Saudou a todos, parabenizou o novo 

Presidente do PMDB, falou sobre a segurança nas estações de trem,sobre os 30 

novos seguranças nomeados para a segurança nas estações, falou ainda sobre 

as 5 novas escadas rolantes que serão estaladas em 3 estações no nosso 

Estado, e a volta de funcionamento das mesmas que estavam paradas, falou da 

crise no Hospital centenário. Vereador. Fabiano Haubert(PDT),saudou a todos, 

falou da segurança na nossa rodoviária, ainda falou do aniversário de morte do 

Presidente Getúlio Vargas, falou da plenária feita em defesa dos servidores 

públicos, citou a palestra feita por Ciro Gomes sobre como sair da crise, ainda 

falou da precariedade da saúde em São Leopoldo. Vereador. Dudu Moraes(PT) 

saudou a todos, começou falando da horta recuperada, citou a visita feita a 

escola Clodomir Vianna Mog, parabenizou a Banda Fanfarra da Escola Emilio 

Becker pela conquista em Tramandai, falou ainda da plenária contra a agenda 

do Presidente. Vereador. Marcelo Buz(PMDB),Saudou a todos, falou dos 

cancelamentos dos 3 serviços essenciais no Hospital Centenário: 

Traumatologia, Neurologia, Neurocirurgia, falou ainda sobre a empresa 

Job.Vereador. Rafael Souza(PDT), saudou a todos, parabenizo o novo vereador 

do PMDB, pediu para que todos os partidos se unissem em prol do cidadão 

Leopoldende, e ainda falou sobre o aplicativo para que se preserve a 

Amazônia. Vereadora Anna Affonso(PT), saudou a todos, falou sobre a 

segurança e o novo projeto nessa área, falou da Luta em defesa do Hospital 

Centenário e ainda falou da educação e sobre a empresa Job.Encerrada as 

inscrições para o grande expediente, passamos agora para a comunicação de 

liderança: BANCADA DO PMDB- Marcelo Buz; BANCADA DO PRB- Armando 

Motta; BANCADA DO PT- Dudu Moraes; BANCADA DO PSB- Brasil Fernando 

Oliveira; BANCADA DO PP-David Pedersseti; BANCADA DO PSD-Julio Galperim; 

BANCADA DO PDT- Iara Cardoso; O inteiro teor desta sessão encontra-se 
em meio digital no site da Câmara Municipal de São Leopoldo/TV Câmara. 
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 terça-feira dia cinco de setembro 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. 

 

 


