
 

 

ATA DA 60ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017 

No dia 12 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 do Vereador Armando Motta, 
estiveram presentes pela Bancada do PSB,Adão Rambor  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. O Senhor Presidente  declara aberta a presente Sessão 
Ordinária. O Senhor Presidente passa a palavra à Senhora Secretária Ana 
Inês Affonso para leitura da ATA DA 59ª SESSÃO PLENÁRIA, e também leu 
o ofício que chegou no dia 12/09/2017 na Câmara de Vereadores com o 
mandato de suspensão das atividades de Vereadora e Presidente da Senhora 
Edite Lisboa “Cigana”, que responde processo trancando assim suas atividades 
e sua presença na Câmara. O Senhor Presidente concede a palavra aos 
representantes da comunidade para se manifestarem na; TRIBUNA 

POPULAR: Sr. Fábio Assoçiação de Moradores da Vila Santos Dumont, Sra. Ana 

Paula Presidente dos Protetores de Animais, Sra. Daiane Projeto Cientifico Causa 

Animal, ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 

INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 

EXPEDIENTE: Vereador Dudu Moraes. Saudou a todos, falou dos seus 

projetos com a comunidade mostrando em SLIDES a todo o público presente, 

também falou que no dia 11/09/2017 foi feita uma reunião com os professores 

que estão em greve na câmara, e ainda falou da reunião feita sobre a 

segurança na rodoviária aonde já se encontram guardas circulando na 

mesma.Vereador Brasil Fernando de Oliveira. Saudou a todos presentes e a 

todos internautas que estavam assistindo a sessão, falou do encaminhamento 

da segurança na rodoviária e ainda falou que estão abertas a emendas da 

LDO,também falou da causa animal. Vereador  Cláudio Giacomini. Saudou 

a todos e agradeceu aos que lhe apoiaram que sua campanha, falou da causa 

animal, sobre a castração e adoção dos animais que a meta ainda esse ano é 

castrar 5000 animais. Vereador Marcelo Buz. Saudou a todos, falou da 

prestação de contas do município sobre a São Leopoldo Fest, falou ainda das 

irregularidades em São Leopoldo.  Vereador Julio Galperim. Saudou a 

todos, falou que no dia 18/09/2017 ás 19:00 horas estará presente na Câmara 



de Vereadores o Comandante Geral de toda Brigada Militar  do Vale dos 

Sinos, convidando a todos para estarem presente, falou ainda da reunião para 

melhoria do CRVA em nossa cidade. Vereador José Ary Moura. Saudou a 

todos presente no legislativo, falou da causa animal, e ainda falou da 

inicialização da Semana Farroupilha. Vereadora Ana Affonso. Saudou a 

todos presentes a comunidade e a todos que usaram a Tribuna Popular, falou 

dos pagamentos dos professores que está atrasado, falou ainda do Governo 

atual Sartori e sobre o Governo Tarso, falou ainda do Hospital Centenário 

uma das atuais preocupações de todos vereadores e população 

Leopoldense,falou ainda  da reunião que o ministro da saúde adiou que seria 

em prol o Hospital Centenário para assim discutir medidas para que o mesmo 

não feche. Vereadora Iara Cardoso, Saudou a todos  presentes , falou da 

falta de recursos existentes para que se mantenha o Hospital Centenário 

aberto, falou sobre a causa animal e ainda mencionou um projeto que está 

sendo estudado para que se crie um site da farmácia popular para assim a 

população  verificar pelo mesmo se tem os remédios que precisam 

disponíveis, para assim não precisarem se deslocar de casa caso não tenha na 

farmácia facilitando assim a vida da população, falou ainda do posto da 

policia que se instalou no Bairro Cohab Duque. Vereador Adão Rambor. 

Saudou a todos vereadores e ao público presente, falou da proteção animal, 

parabenizo a todos os vereadores que tiveram participação na ALPA, e ainda 

falou que esta vistoriando as obras que estão sendo feitas na Vila Santa Marta. 

Vereador Fabiano Haubert. Saudou a todos, falou que seu gabinete está 

disponível para a causa animal, falou da crise na educação, mencionou a crise 

que o Brasil está enfrentando, sobre a corrupção, e mostrou- se preocupado 

com o lixo público na nossa cidade novamente. Vereador Arthur Schimidt. 

Saudou a todos, falou da proteção animal, falou sobre a prestação de contas do 

Secretário Anderson Ribeiro, falou ainda da situação do Hospital Centenário. 

Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PSDB, Cláudio 

Giacomini, Bancada do PMDB, Marcelo Buz, Bancada do PT, Dudu 

Moraes, Bancada do PSB, Brasil Fernando de Oliveira, Bancada do PSD, 

Julio Galperim, Bancada do PDT, Iara Cardoso. O teor desta sessão 
encontra-se em meio digital no site da Câmara Municipal de São 
Leopoldo/TV Câmara. Não havendo mais nada a tratar o Senhor  
Presidente encerrou a presente Sessão Plenária. E convocando todos os 
senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se na terça-
feira dia dezenove  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................................................................................. 

 

 



 

Vereador José Armando Motta 

Presidente.  

 

Vereador  Adão Rambor  

Vice-Presidente.  

 

Vereador Ana Inês Affonso, 

Secretario. 

 

 


