
 
 
 

ATA DA 63ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 
 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA NO  
 

DIA 26 SETEMBRO DE 2017 

 

No dia 26 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: 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 62ª SESSÃO PLENÁRIA O Senhor Presidente 
concede a palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem 
na TRIBUNA POPULAR: Sr. Thiago Rodrigues, Presidente da Associação 
dos Moradores Cohab Duque, Sra. Juliane, Representante dos Pais e 
Alunos, Sra. Paloma de Freitas Daudt, Presidente do Partido Socialismo e 
Liberdade. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, 
PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Adão Rambor. Saudou á todos, 
agradeceu á todos que se faziam presentes na casa, parabenizou o Sr. 
Vereador Marcelo Buz pelo projeto aprovado contra a pichação, mostrou-se 
preocupado com a atual  situação da Associação Vida Nova, e ainda falou da 
saúde em São Leopoldo que  o Sr. Thiago trouxe na Tribuna Popular da 
demora que existe para atendimentos em postos de saúde,e pediu para que se 
resolva a situação nos postos de saúde sobre as grandes filas, mas o Vereador 
relatou que apesar de algumas coisas que existem pra se mudar ainda ouviu 
elogios de moradores que já haviam algumas melhoras na saúde.  Vereador 
Julio Galperim. Deu Boa Noite á todos,iniciou sua fala na Tribuna falando que 
no dia 27/09/2017 era o dia Mundial do Transplante de órgãos e tecidos, pediu 
para que a população de São Leopoldo autorizasse seus familiares a doar pois 
ainda existe 33 mil pessoas no Brasil aguardando uma doação, deu 
continuidade falando da Associação Vida Nova pedindo uma solução para atual 
situação da mesma que encontra-se fechada há duas semanas, falou ainda 
para que se haja prestação de contas da Associação pelo Senhor Presidente 
Carlos Magalhaes. Vereador Arthur Schimidt. Deu boa noite á todos, falou da 
Associação Vida Nova que no momento há uma divergência  entre pais e o 
atual Sr. Presidente,e botou seu gabinete á disposição da Associação para 
assim procurarem uma solução para a situação da mesma.  Vereador Dudu 

Moraes. Saudou á todos e todas, inicou sua fala na Tribuna mostrando os 

repasses feitos á Associação Vida Nova, como forma de prestação de contas,  



 

mostrou seus projetos para o público e Vereadores presentes em Slides 

Vereador Marcelo Buz. Deu Boa Noite ao Senhor  Presidente e a todos os 

Vereadores,falou da suspensão do mandato da Sra. Edite “Cigana”, propôs 

que   haja uma nova eleição da mesa diretora convocando os Vereadores para 

uma Sessão Extraordinária no dia 29/09/2017 ás 12:00 horas,  Vereadora 

Anna Affonso. Deu Boa Noite á todo público presente á todos que usaram a 
Tribuna Popular, falou da Associação Vida Nova propondo que a casa faça 
uma reunião com os diretores da Entidade pois os repasses feitos são de 323 
mil reais para a mesma, mostrou-se indignada com a fala do Sr. Vereador 

Marcelo Buz sobre a eleição da mesa diretora.Vereadora Iara Cardoso.  
Saudou á todos presentes, falou dos caos éticos do mundo, mostrou-se 
indignada com a reunião do DIA 29/09/2017.Vereador  David Pedersseti. Deu 
Boa Noite a todos, iniciou sua fala propondo para que os Vereadores da casa e 
as mães se unam para pedir que o Diretor abra o livro caixa da Associação 
Vida Nova para assim esclarecer suas dúvidas e solucionar o problema da 

Entidade, falou ainda do assunto da Tribuna Popular  sobre “pichação”. 

Vereador Claudio Giacomini. Saudou a todos, falou da reunião do dia 

29/09/2017 da nova eleição da mesa diretora, continuou falando da Audiência 

Pública que ele participou da extensão da  448. Vereador Brasil Fernando 

de Oliveira. Saudou ao Presidente a todos os  Vereadores e a todos presentes 

na casa,mostrou-se triste com a situação interna de seu partido, e disse querer 

o melhor para São Leopoldo, encerrou sua fala dizendo “Esperamos que dias 

melhores virão”. Vereador José Ary Moura. Saudou o Sr. Presidente aos 

Vereadores e a  todos presentes no Legislativo, mostrou-se indignado com a  

nova eleição de mesa diretora. Vereador Fabiano Haubert. Deu Boa Noite a 

todos, e citou as pessoas que usaram a Tribuna Popular, falou ainda da saúde 

das pessoas que vão de madrugada para conseguir consulta, e se pôs a 

disposição da Associação Vida Nova, falou ainda da segurança da rodoviária 

que ouve uma melhoria já, mencionou á falta de águas em alguns bairros, 

falou ainda da LDO das quatros emendas aprovadas na Câmara, e falou ainda 

do documento que ele assinou sobre a nova eleição da mesa diretora. 

Encerrada as inscrições do Grande Expediente, passamos a 

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA:Bancada do PSD, Julio Galperim, 

Bancada do PMDB, Marcelo Buz, Bancada do PSB, Brasil Fernando de Oliveira, 

Bancada do PT, Dudu Moraes, Bancada do PP, David Pedersseti, Bancada do PDT, 

José Ary Moura. 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 três de outubro 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. 

 


