ATA DA 67ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA NO
DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 03 de Outubro 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, Luiz Antonio Castro 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 Iara
Cardoso para leitura da ATA DA 65ª SESSÃO PLENÁRIA a Vereadora Iara
Cardoso o ofício com pedido de licença da Vereadora Ana Affonso(PT) de
1(um) dia , a partir do dia 03 de Outubro por estar representando á Câmara
Municipal de Vereadores em viagem oficial á Brasília, buscando recursos para
o Hospital Centenário. Convocando então o suplente de Vereador Sr. Luiz
Antonio Castro do Partido dos Trabalhadores. O Senhor Presidente suspende á
presente sessão por alguns minutos. TRIBUNA POPULAR: Jornalista Nunes,
Mari Borges Representante do Concurso Plus Size. ENCERRADAS AS
FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS
SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE EXPEDIENTE: Vereadora
Iara Cardoso, saudou a todos presentes e a todos que estavam assistindo via
internet, parabenizou a Modelo Plus Size Mari Borges pelo concurso a qual ela
está participando, convidou a todos a participar do dia “D” , que é uma
mobilização em prol o Hospital Centenário que ocorrerá no dia 07/10/2017,
parabenizou o Vereador Marcelo Buz pelo seu trabalho como Vereador, e falou
também da Eleição de Mesa. Vereador Dudu Moraes, Saudou a todos
presentes, mostrou em Slides como toda a Terça ele mostra, seus projetos que
ele fez com a comunidade, falou da eleição de mesa que aconteceu na
Câmara, e mostrou-se preocupado com o Governo atual, com a saúde e
educação. Vereador Arthur Schmidt, saudou a todos, falou do atual Governo
em São Leopoldo e defendeu- se das acusações do Vereador Dudu Moraes.
Vereador Adão Rambor, saudou a todos presentes e agradeceu
principalmente a secretaria de obras pela obra feita no Jardim Planauto,

também falou das suas obras feitas com a comunidade, falou também da
Eleição de mesa. Vereador Claudio Giacomini, saudou a todos, falou da
Eleição de mesa, parabenizou a escola São Luis pelos seus 115 anos,falou da
eleição de mesa e falou o que aconteceu na Câmara disse que foi uma falta de
respeito a invasão na Câmara, e mostrou-se preocupado com a situação atual
da saúde. Vereador Fabiano Haubert, deu Boa Noite a todos, saudou as
pessoas que usaram a Tribuna Popular, parabenizou o novo Presidente da
Cohab Duque, falou do temporal no domingo 01/10/2017 e botou seu gabinete
a disposição das pessoas que precisam de ajuda, falou da pré- convenção do
PDT em Porto Alegre no dia 05/09 e se colocou junto seu gabinete a
disposição da comunidade para estar ouvindo a todos. Vereador Marcelo Buz,
deu Boa Noite a todos repudiou as agressões sofridas, “Morais, Verbais”
sofridas juntos com outros Vereadores pela esquerda, e falou também das
ameaças sofridas, e falou da Eleição de mesa no dia 29/09/2017 e ainda disse
que ele não é líder de Oposição, e falou ainda do Governo atual de São
Leopoldo, falou ainda da Pichação feita com seu nome. Vereador Brasil
Fernando de Oliveira, Saudou a todos, falou do Outubro Rosa, falou das 61
emendas aprovadas, falou dos bairros atingidos pelo temporal, parabenizou o
novo Presidente da Cohab Duque, parabenizou o Castro que ficou no Lugar da
Vereadora que estava em Brasília, falou ainda da auditoria sobre a prestação
de contas do Governo passado. Vereador Julio Galperim, deu boa noite a
todos, iniciou sua fala relembrando que no dia 02/10/2017 estava fazendo 1
ano das eleições passadas, se defendeu da fala da Vereadora Iara e disse que
não segue ninguém e pelos seus atos ele se responsabiliza, falou ainda que
está protocolando um projeto de Lei que estabelece penalidades para as
pessoas que abandonam ou maltratam seus animais, mencionou os estragos
que o temporal fez, o Senhor Vereador disse que conseguiu uma audiência no
dia 04/10/2017 ás 14:30 horas com o Vice- Governador do Estado do Rio
Grande do Sul (José Paulo Cairoli) a qual o Prefeito Ary Vanazzi vai estar
participando juntamente com ele para assim conseguir recursos para São
Leopoldo. Vereador José Ary Moura, Saudou ao Presidente a todos
presentes no Legislativo, falou da crise no Hospital, saúde e educação, falou
que participou da Feira no bairro Feitoria e parabenizou a toda direção do
evento, falou ainda da Presidência atual do nosso Brasil e mostrou-se
preocupado com o andamento do mandato do então Presidente. Vereador
Luiz Antonio Castro, saudou a todos presentes, falou que estava no lugar da
Ana Affonso que estava em Brasília buscando recursos para o Hospital
Centenário, mostrou-se preocupado com a atual situação do Hospital
Centenário que está as portas de fechar.

