ATA DA 59ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA
NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017

No dia 05 de Setembro 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”, Marco de Brito e Brasil Fernando de Oliveira; pela Bancada do PT,
Ana Inês Afonso e Vilson Eduardo Fischer de Moraes; pela Bancada do PP,
David Pedersseti; pela Bancada do PDT, José Ary Moura, 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 58ª SESSÃO PLENÁRIA. A Senhora Presidente concede a
palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem na;
TRIBUNA POPULAR: SR. Fabrício Marçal Fish, Representante do Grupo de
Protetores de Animais do Município de São Leopoldo, SR. Alessandro Flores,
Presidente da Associação Renascer, Sra. Madeleine Hilbk, Representante da Acist
de São Leopoldo, Sra. Daniela Associação Comercial e Industrial Aleca;
ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A
INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE
EXPEDIENTE: Arthur (PMDB); Saudou a todos, falou sobre a entidade

Protetora dos Animais mostrou-se preocupado com a castração dos animais e
parabenizou os alunos da Canoagem, falou ainda das dificuldades dos atletas
enfrentadas no Brasil, David Pederssetti (PP); Saudou a todos, parabenizou
os atletas Leopoldenses da Canoagem, mostrou-se preocupado com o
liberamento de 819 milhoes do governo para a campanha do ano que vem do
Governo Temer, pediu para que haja valorização no esporte, saúde, educação
e segurança; Anna Affonso(PT); A Vereadora leu um documento referente a
viagem que ela irá fazer para Brasília para uma reunião com o secretário da
Saúde a respeito do Hospital Centenário pedindo assim a aceitação de todos os
Vereadores presentes, Saudou a todos presente, falou do Projeto Canoagem
parabenizando os atletas que ganharam suas medalhas, parabenizou a
Professora Daniela responsável pelo projeto, falou ainda do Hospital
Centenário e das agendas de reunioes do mesmo para que se mantenha aberto;
Julio Galperim(PSD); Comprimentou todos os Vereadores e a população
presente, parabenizou o mais novo Vereador Marco de Brito, parabenizou

também os atletas da Canoagem, anunciou que no dia 06/09/2017 as 11.00
estaria numa reunião com o Detran para que assim facilite os transferimentos
e vistorias de carros, falou ainda que no dia 18/09/2017 estará presente o
Comandante geral da policia dando palestra sobre SEGURANÇA; Fabiano
Haubert(PDT); Comprimentou a todos, parabenizou o novo Vereador Marco
de Brito, parabenizou os atletas da Canoagem, falou ainda da greve geral dos
Professores, que no dia 06/09/2017 anunciariam paralização sem previsão de
volta as atividades, falou sobre a saúde de São Leopoldo da falta de remédios
na farmácia e da falta de médicos especialista na cidade, falou ainda da
reclamação dos moradores da falta de água que já está atingindo alguns
bairros; Brasil Fernando de Oliveira(PSB); Saudou a todos, falou que no dia
31/08/2017 foram feitas as limpezas nos bairros Independência e Geraldo,
mencionou a reunião feita na última sexta 01/09/2017 sobre a segurança na
rodoviária, parabenizou o médico veterinário Anderson Ribeiro pelo seu
trabalho de castração, e ainda pediu para que se contratassem mais médicos
veterinários; José Ary Moura(PDT); Saudou á todos presentes no
Legislativo, parabenizou os atletas da Canoagem e falou para que se investisse
mais nos jovens, falou ainda da obra feita de proteção as enchentes dos
moradores da Vila Brás, Dudu Moraes(PT); Saudou a todos presentes,
parabenizou o secretário Anderson Ribeiro, falou dos seus projetos e trabalhos
junto a comunidade e em escolas públicas e particulares, Marcelo Buz
(PMDB); Saudou a todos presentes e a todo que assistiam Via Internet, falou
da prestação de contas de São Leopoldo que não foi feita, e falou ainda da
prestação de conta solicitada dos castramentos “Feitos”, Marco de Brito
(PSB); Saudou a todos presentes, falou sobre a Reforma Luterana e pediu para
que neste dia 31/10/2017 seja feito um feriado facultativo, pediu ainda ajuda
aos jovens atletas do Tênis de mesa, falou ainda da Saúde Pública, sobre a
proteção animal e ainda falou da segurança pública, Armando Motta(PRB);
Saudou a todos, falou das audiências públicas, mencionou a luta que estão
para que se mantenha o Hospital Centenário aberto, Encerrada as inscrições
do Grande Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE
LIDERANÇA:Bancada do PSD Julio Galperim; Bancada do Brasil
Fernando de Oliveira; Bancada do PDT José Ary Moura; Bancada do PRB
Armando Motta; Bancada do PMDB Marcelo Buz; Bancada do PT Dudu
Moraes.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 doze 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.

