
 

 

 

ATA DA 77ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO 

DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

No dia 21 de Novembro 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 Lisboa, pela Bancada do PSB, Edite Lisboa”Cigana”, Brasil Fernando 
de Oliveira e Adão Telmo Rambor, pela Bancada do PRB, Armando da Silva 
Motta, pela Bancada do PMDB, Marcelo Buz e Luís Arthur de Bittencourt, pela 
Bancada do PDT, Iara Cardoso, José Ary Moura e Fabiano Haubert, pela 
Bancada do PT, Dudu Moraes e Ana Affonso, pela Bancada do PP, David 
Pedersseti, A Senhora Presidente declara aberta a presente Sessão Ordinária. 
A Senhora Presidente passa a palavra à Senhora Secretária Ana Inês para a 
leitura da ATA DA 75ª SESSÃO PLENÁRIA, a Senhora Presidente concede a 
palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem na TRIBUNA 
POPULAR: Ronaldinho, Centro Vitta, Professora Carla Elisabet, Colégio Paul 
Herris, ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA POPULAR, PASSAMOS A 
INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE: Vereador Marcelo Buz. Saudou a todos presentes, e a todos 
que assistiam pela internet, lançou seu Jornal de divulgação do seu mandato, 
com seus projetos de lei protocolados, pedidos de informação e alguns 
requerimentos. Vereador Adão Rambor. Deu boa noite a todos, saudou aos 
que usaram a Tribuna popular, falou dos seus trabalhos feito com a 
comunidade, e pediu para que o município liberasse uma verba para os alunos 
apresentarem seus trabalhos em outros países, agradeceu o secretário de 
obras por terem atendido seu pedido. Vereador Julio Galperim. Deu boa noite 
a todos, falou do seu evento sobre doação de órgãos, falou da última reunião 
feita juntamente com o Vereador Brasil, com entidades e organizações que 
cuidam do Bem Estar e da Proteção Animal, na sexta feira vai ser protocolado 
um projeto que pune as pessoas que maltratam os animais, também falou do 
dia Mundial de Conscientização do Diabetes. Vereador Armando Motta. Deu 
boa noite a todos presentes e a todos que assistiam pela internet, falou do 
novembro azul e que protocolou um projeto para que determinasse que em 
São Leopoldo o novembro azul fosse feito todos os anos. Vereador Fabiano 
Haubert. Deu boa noite a todos, saudou aos que usaram a Tribuna Popular, 
mostrou-se preocupado com a segurança de São Leopoldo e falou que cobrou 
por mais segurança em São Leopoldo, falou também da limpeza nas praças,  



 

também falou da saúde da falta dos remédios que prejudica principalmente o 
povo mais carente, e convidou a todos para a Sessão Solene no dia 
20/11/2017 ás 19:00 horas na Câmara sobre o dia Consciência Negra. 
Vereadora Iara Cardoso. Deu boa noite a todos presentes,saudou aos líderes 
de Comunidades que estavam presentes e a todos que usaram a Tribuna 
Popular, pediu para que pudesse ser feita uma reunião com o Prefeito em prol 
dos catadores,encerrou falando do site da Prefeitura. Vereadora Ana Affonso. 
Deu boa noite a todos, saudou a todos que usaram a Tribuna Popular, falou da 
Aprovação da PEC 181 que foi aprovado por 18 deputados em Brasília, falou 
do Seminário que ela participou das crianças que sofrem abuso sexual. 
Vereador Brasil Fernando de Oliveira. Deu boa noite a todos presentes e a 
todos que assistiam pela internet, falou do Dia Mundial do Diabetes e do 
Novembro Azul, mostrou em Slide alguns de seus trabalhos feitos. Vereador 
Dudu Moraes. Deu boa noite a todos e mostrou seus trabalhos feitos como 
forma de prestação de contas com a comunidade, mostrou-se preocupado com 
a situação atual do Brasil. Vereador Arthur Schimidt. Deu boa noite a todos, e 
saudou a todos que usaram a Tribuna Popular, e pediu verbas para que os 
estudantes pudessem viajar, parabenizou os protetores de animais e botou seu 
gabinete a disposição para ajudar, falou do governo atual do nosso Brasil e 
disse que o Brasil está pagando o que o governo anterior fez que gastou mais 
do que devia, e agora sofre. Encerrada as inscrições do Grande Expediente, 
passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do PMDB, Marcelo 
Buz, Bancada do PRB, Armando Motta, Bancada do PT, Dudu Moraes, 
Bancada do PDT, Fabiano Haubert, Bancada do PSB, Brasil Fernando de 
Oliveira, Bancada do PSD, Julio Galperim, Bancada do PP, David Pedersseti. 
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 21 de novembro 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 Lisboa, 

Presidente. 

Vereador José Armando da Silva Motta, 

Vice-Presidente. 

Vereador Ana Inês Affonso 

Secretário. 

 


