
 

 

ATA 39 – SESSÃO PLENÁRIA – 21/12/2021 1 

Aos vinte um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se no 2 

Plenário Dejalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, sob a 3 

Presidência do Fabiano Pires - MDB, os demais Vereadores: Juliano Soares – PT, Rogério Munhoz – 4 

MDB, Leonardo Henn Rocha – PDT, Fábio Leal – PDT, Daiane dos Reis Gonçalves – PDT e Francisco 5 

Alexandre Morfan – MDB. Chamada Nominal e Verificação de Quórum. Versículo bíblico. Leitura 6 

das Correspondências. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO COM ENTRADA: Projeto de Lei do 7 

Legislativo n.° 071/21 - Ver.ª Daiane dos Reis Gonçalves - "Denomina de Centro Administrativo Leonel 8 

de Moura Brizola, a sede da Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul". PROJETO DE LEI DO 9 

EXECUTIVO COM ENTRADA: Projeto de Lei do Executivo n.º 115/21 - "Revoga a Lei Municipal nº 10 

2.709, de 22 de agosto de 2007, que Isenta o Poder Executivo Municipal a Citar o Nome Completo e 11 

Endereço do Beneficiado, em se Tratando, Exclusivamente, de Pessoa Física em Projetos de Doação, e dá 12 

outras providências". VOTAÇÃO ÚNICA. ATA PARA VOTAÇÃO: Ata 38 da Sessão Plenária de 13 

14.12.2021. PROJETOS DE LEI DISCUTIDOS E VOTADOS:  Projeto de Lei do Executivo n.º 14 

116/21 - "Altera a Lei Municipal nº 5.149, de 25 de novembro de 2020, que Estima a Receita e Fixa a 15 

Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021 - Lei Orçamentária Anual 2021". Projeto 16 

aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei do Executivo n.º 117/21 - "Revoga a Lei Municipal nº 5.291, 17 

de 19 de novembro de 2021, que “Institui-se o Programa Municipal de Incentivo ao Atleta da Município, 18 

e dá outras providências". Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo n.º 118/21 - 19 

"Altera o artigo 8º da Lei Municipal nº 5.277, de 28 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes 20 

para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022". Projeto aprovado por unanimidade. Vereador 21 

Rogério Munhoz pede a palavra, após Ver. Juliano Soares pede a palavra e solicita que seja registrado em 22 

ata: ''Eu sou muito critico, sempre fui e a gente tem que reconhecer né, a gestão tem feito um excelente 23 

trabalho e o reflexo disso foi a arrecadação que tem aumentado, tem buscado investir na cidade, o 24 

reflexo disso é os bairros hoje né. Eu sempre fui um critico nos quatro anos anteriores, critiquei muito 25 

sobre não se investir no bairro Delta, na Vila da Paz, Sol Nascente e a gente foi vendo gradativamente, 26 

obras que visam melhorar as condições da população. Eu sempre digo que investir na cidade, é dar 27 

condições das pessoas acreditarem mais, gostarem mais naquilo que elas veem fazendo, nós temos que 28 

defender nossa cidade com unhas e dentes, a casa nunca esteve tão em sintônia com isso. Essa sintônia, 29 

ela vem de encontro, a tudo de bom que tem acontecido, nós temos muitos gargalos e isso é fato, são 30 

gestões anteriores e eu acho que não está, não cabe a nós pagar a conta por muitas coisas. Mas a gente 31 

viu o desenvolvimento e a melhoria no fornecimento de água, que era uma tragédia para a cidade, todos 32 

os dias a falta de água por causa da dutora da Estrada do Conde, foi buscado recurso, foi buscado 33 

parceria, se desenvolveu projetos, foi executado essas obras que hoje, quase não se vê alguém falando de 34 

falta de água. Quando falta água, é porque uma maquina da prefeitura está executando uma obra, 35 

quebrou um cano. E aí os caras da CORSAN ligam , pô mas os caras do Obras não estão vendo, mas a 36 

gente precisa fazer a obra e a  gente não tem um mapinha né, dizendo onde está cada cano aqui. Mas 37 

isso é uma coisa que tem que se cobrar, pro futuro não acontecer. Falta de luz, meu Deus do céu, não 38 

dava pra dormir de noite, com problemas de fornecimento de energia em Eldorado, então era bem 39 

gritante chegar as sete horas da noite pra tomar um banho, depois de um dia exaustivo de calor, no meio 40 

do verão e não ter luz e não ter água. Nós fomos atrás, batalhamos e buscamos investimentos  que foram 41 

milionários na cidade, antes de ser vendido a CEEE, foram tudo investimentos públicos e por isso que eu 42 

friso muito sobre nós garantirmos esses setores públicos, que sejam eficientes, que sejam cobrados e é 43 



 

 

pra isso que nós estamos aqui. Nós estamos falando aqui, de uma arrecadação maravilhosa, que vem de 1 

diversos municipios que estão quebrados ,não conseguem pagar folha de seus funcionários, tem gente 2 

que não está conseguindo pagar suas contas, porque não está recebendo, de diversos municipios nós em 3 

contra-mão estamos aí, com baita de uma arrecadação, investindo com obras diárias do municipio e eu 4 

sou um vereador de oposição e eu tenho que reconhecer, embora tenho feito tudo pra ajudar a cidade, eu 5 

sempre fui de oposição ao governo e eu sempre fui muito critico sobre isso, o que o Rogério falou, ele foi 6 

perfeito, não adianta a gente só infraestruturar as vias públicas e não infrraestruturar outras secretarias. 7 

Nós temos aí a Secretária do Planejamento né Fábio, que precisa de mais recurso para projetos, nós 8 

precisamos projetar áreas de lazer com qualidade, onde as pessoas possam pegar sua família no final da 9 

tarde, ir lá e desfrutar o dia lá, usar um banheiro, comer um churrasco, tomar uma cervejinha, né Chico. 10 

Fazer seu lazer com qualidade né, não adianta ir para uma praça pública do nosso municipio e ficar ali 11 

15, 20 minutos e a criança sentir vontade de ir no banheiro e ter que voltar pra casa, que hoje a gente 12 

não tem. Então a gente tem que cobrar isso, pra que haja mais espaços públicos para lazer, que haja 13 

mais recursos pra fazer projetos. A gurizada aí pede, clama por uma pista de caminhada forte dentro do 14 

municipio, uma pista de skate forte dentro do municipio, area pra poder fazer ciclismo, pra poder utilizar 15 

com qualidade. E esse recurso excedente, que graças a Deus tá acontecendo, pode se repetir o ano que 16 

vem e a gente pode fazer isso né. Hoje está bem ruim a transmissão do aúdio, mas espero que as pessoas 17 

estejam ouvindo, que a gente vai seguir nos próximos anos aí, cobrando que esse dinheiro, que a gente 18 

vem arrecadando, melhor que seja melhor distribuído né, que seja com mais justiça, que a gente possa 19 

ter projetos aqui dentro da cidade que vizam o bem comum né Daiane, que a gente possa ver isso, 20 

embora a gestão esteja muito bem, eu deixo claro aqui, a gente não está fazendo uma fala contra o 21 

governo, a gente está fazendo uma fala apontando as necessidades de outros investimentos, de buscar 22 

outras melhorias, obrigado.”  Vereador Fabio Leal pede a palavra. Projeto de Lei do Executivo n.º 119/21 23 

- "Altera o Anexo de Metas Fiscais da LDO 2021 - Lei Municipal nº 5.139, de 30 de setembro de 2020; e 24 

altera o Anexo de Metas Fiscais do Orçamento 2021 - Lei Municipal nº 5.149, de 25 de novembro de 25 

2020". Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n.º 017/21 - Ver. Fabiano Pires - 26 

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO NOME DA COMUNIDADE COSTANEIRA PARA BAIRRO 27 

COSTANEIRA EM ELDORADO DO SUL DA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". Projeto aprovado 28 

por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n.º 040/21 - Ver. Fabiano Pires - "Dispõe sobre a 29 

contratação de artistas, grupos, bandas, músicos e afins, locais, para apresentação e/ou exposição em 30 

shows, exposições, eventos artísticos, culturais, musicais e similares, custeados pelo Poder Público 31 

Municipal, para sua realização, e dá outras providências". Projeto aprovado por unanimidade.  Projeto de 32 

Lei do Legislativo n.º 068/21 - Ver. Leonardo Henn Rocha e Ver. Jorge Rossi - "DISPÕE SOBRE A 33 

PROIBIÇÃO DO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE ENERGIA ELÉTRICA 34 

POR INADIMPLEMENTO". Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo n.º 069/21 35 

- Ver. Giovani Martim e Ver. Fabiano Pires - "Dispõe sobre a proibição de queimadas nos imóveis urbanos 36 

no Município de Eldorado do Sul, e dá ouras providências". Projeto aprovado por unanimidade. Projeto 37 

de Lei do Legislativo n.º 070/21 - Ver. Arquiteto Fabio Leal - "Dispõe sobre a denominação de logradouro 38 

público de Rua Principal, no bairro Agropastoril São João, em Eldorado do Sul". Projeto com emenda 39 

verbal votado e aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve o uso da tribuna. 40 

Sessão suspensa às 11 horas e 25 minutos.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 41 

 42 

___________________________________   ___________________________________ 43 

Ver. Fábio Leal – PDT                                                       Ver. Leonardo Henn Rocha - PDT 44 
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____________________________________  ____________________________________ 3 

Ver. Rogério Goetz Munhoz – MDB                               Verª. Daiane Gonçalves – PDT 4 
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____________________________________  ____________________________________ 7 

Ver. Giovani Martim - PDT                                               Ver. Juliano Soares – PT 8 
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____________________________________   ____________________________________ 11 

Ver. Francisco Alexandre Morfan - MDB   Ver. Jorge Rossi - MDB 12 
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____________________________________ 15 

Ver. Fabiano Pires - MDB              16 


