
 

 

 

ATA DA 79ª SESSÃO PLENÁRIA DO DÉCIMO SÉTIMO PERÍODO 

LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPODO, REALIZADA 

NO 

DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

No dia 28 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, Luciano Soares, pela 

Bancada do PMDB, Marcelo Buz e Gilmar dos Santos, 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, Luciano 

Soares. 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 77ª SESSÃO PLENÁRIA, a Senhora Presidente concede a 

palavra aos representantes da comunidade para se manifestarem na TRIBUNA 

POPULAR: Rosane do Amaral, Representante da Associação do Bairro 

Campestre,Nelson Nor, Representante da Associação de Moradores do 

Bairro Independência, Danielle Nunes Vieira, Representante da 

Coordenação de Saúde Mental. ENCERRADAS AS FALAS DA TRIBUNA 

POPULAR, PASSAMOS A INSCRIÇÃO DOS SENHORES VEREADORES 

PARA O GRANDE EXPEDIENTE: Vereador Marcelo Buz.  Deu boa noite a 

todos presentes na casa, e a todos que assistiam pela Internet, pediu para que 

no final da Sessão fosse feito 1 minuto de silêncio em homenagem ao ciclista 

da nossa cidade que foi morto injustamente, falou do seu pedido que foi 

negado das Câmaras de Crack que ele solicitou em Brasília, também falou da 

lei 3490 de 1989, mostrou em Slides buracos em ruas de São Leopoldo,  



 

 

mostrou-se preocupado com o atual governo de nossa cidade e o futuro que 

São Leopoldo terá. Vereador Gilmar dos Santos. Agradeceu a Deus 

primeiramente por estar na Tribuna, e em seguida deu boa noite a todos 

presentes na casa, agradeceu a bancada do PMDB e o seu colega Arthur por 

ter concedido sua cadeira, colocou-se a disposição para dar andamentos em 

alguns projetos para São Leopoldo, mostrou-se preocupado com a nossa 

cidade e citou Jesus como o maior líder da História da humanidade, disse que 

o amor e respeito são fundamentos para o crescimento de um cidadão e junto 

com o diálogo construção para novas idéias. Vereador Luciano Soares. Deu 

boa noite a todos, falou das atividades que estão sendo feitas em prol do 

Hospital Centenário, citou a Unisinos que ganhou como melhor Universidade, 

falou do seu Projeto Natal dos Anjinhos e apoio de todos para que possa ser 

feito o Natal solidário, encerrou seu discurso na Tribuna falando do pedido de 

providência de uma praça no Bairro Scharlau. Vereador José Ary Moura. 

Excelentíssima Senhora Presidente do poder Legislativo Municipal Vereadora 

Edite Lisboa, Vereadora Iara Cardoso, Vereadora Ana Affonso, senhores 

Vereadores e a todos que estão presentes no Legislativo na noite de hoje 

receba a minha saudação, o Vereador falou das falas dos usuários da Tribuna, 

saudou o seu colega Gilmar dos Santos Suplente de Vereador, citou o evento 

que participou no domingo dia 26/11/2017 com os jovens, falou da acusação do 

Vereador Marcelo Buz, feita ao Prefeito de nossa cidade. Vereadora Iara 

Cardoso.  Deu boa noite a todos, saudou o Vereador Gilmar dos Santos e 

falou sobre a Tarifa Social e que São Leopoldo está diminuindo tarifas, 

mostrou-se preocupada com a saúde de nossa cidade e com a situação do 

Hospital centenário. Vereador Brasil Fernando de Oliveira. Boa noite 

presidente e a todos presentes na casa, citou alguns nomes de pessoas 

presentes na casa, falou da Sessão Especial em Homenagem ao dia do 

Evangélico que seu colega Adão Rambor organizou, citou o pedido de 

Providência feito junto as praças da cidade, mostrou-se preocupado com a 

segurança de nossa cidade e disse que segurança e saúde são prioridade em  



 

 

nossa cidade e no país todo, relatou o encaminhamento do Secretário de 

Obras da Rua Bertolini Link, falou  da saúde mental que esteve na Tribuna 

Popular. Vereador Fabiano Haubert. Deu boa noite a todos presentes e a 

todos que assistiam pela internet, saudou as pessoas que usaram a Tribuna 

Popular, falou das atividades que ele participou no final de semana junto a 

comunidade, pediu para que fosse encaminhado um pedido de providência 

para que seja feita uma limpeza na Avenida Mauá. Vereador Julio Galperim. 

Cumprimentou a todos, citou alguns nomes de lideranças presentes na casa, 

falou da regularização fundiária, registrou sua participação num Seminário 

sobre “Racismo” e comentou sobre o seminário, citou seu projeto protocolado 

juntamente com seu colega Vereador David Pedersseti para que dez por cento 

das vagas de estágio sejam destinadas para pessoas deficientes. Vereadora 

Ana Affonso. Deu boa noite a todos e cumprimentou as lideranças que 

usaram a Tribuna Popular, saudou o seu colega Vereador Gilmar dos santos, 

falou dos Três Pontos da Política em Nível Municipal, Estadual e Federal, 

lamentou a decisão do Governo do Estado com relação o Hospital Centenário, 

falou do aumento da gasolina.  Encerrada as inscrições do Grande 

Expediente, passamos a COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA: Bancada do 

PSB, Brasil Fernando de Oliveira, Bancada do PT, Ana Affonso, Bancada do 

PMDB, Gilmar dos Santos, Bancada do PSD, Julio Galperim, Bancada do PP, 

Luciano Soares, 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 05 de dezembro 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. 

Vereadora Iara Cardoso 

Vice-Presidente. 

Vereador Ana Inês Affonso 

Secretário. 

 

 


