
 

 

ATA 04 – SESSÃO PLENÁRIA – 08/03/2022 1 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 10 horas e 46 minutos, reuniram-se de forma 2 

remota, para Sessão Plenária, sob a Presidência do Giovani Martim - PDT, os demais Vereadores: 3 

Juliano Soares – PT, Fabiano Pires – MDB, Jorge Rossi – MDB, Leonardo Henn Rocha – PDT, Fábio 4 

Leal – PDT, Daiane dos Reis Gonçalves – PDT, Rogério Goetz Munhoz - MDB e Francisco Alexandre 5 

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

Correspondências: Ofício n° 018/2022 PROC. O Prefeito Municipal encaminha para apreciação os 7 

projetos n° 026, 027, 028, 029. Indicações: Indicação 055/22 – Ver. Juliano Soares – “Indico ao 8 

Executivo a instalação de placas de sinalização nas entradas dos assentamentos junto a BR.” Indicação 9 

054/22 – Ver. Juliano Soares e Ver. Arquiteto Fabio Leal “Dispõe sobre a possibilidade de construção da 10 

Praça do bairro Chácara no Município”. Indicação 056/22 – Ver. Jorge Rossi – “Que seja construída um 11 

quebra-molas na rua Edmundo Schwochow, próximo ao número 392, no bairro Chácara”. Indicação 12 

057/22 – Ver. Jorge Rossi – “Que seja incluída na rota de recolhimento de lixo doméstico a rua 17 de 13 

Maio, no bairro Assentamento Irga”. Indicação 058/22 – Ver. Rogério Goetz Munhoz – “Solicito ao 14 

Executivo Municipal a possibilidade de criação de uma área para o transbordo do lixo doméstico”. 15 

Indicação 060/22 – Ver.ª Daiane dos Reis Gonçalves – “Que seja firmada parceria para a realização de 16 

curso de Formação de Promotoras Legais Populares (PLPs) em Eldorado do Sul”. Indicação 061/22 – 17 

Ver.ª Daiane dos Reis Gonçalves – “Que seja realizada reserva de vaga para a mulher eldoradense, vítima 18 

de violência doméstica e familiar em um CRAM – Centro Regional de Abrigamento para Mulheres em 19 

Situação de Risco e Violência”. Indicação 062/22 – Ver. Fabiano Pires – “Indica ao poder executivo 20 

municipal, que realize a instalação de iluminação pública com tecnologia led, no entorno das nossas 21 

escolas públicas (estaduais e municipais) e em seus principais acessos”. Indicação 063/22 – Ver. Fabiano 22 

Pires – “Indica ao poder executivo municipal, que realize adoção de medidas necessárias visando a 23 

construção de casas populares em eldorado do sul e dá outras providências”. Indicação 064/22 – Ver. 24 

Arquiteto Fabio Leal – “Dispõe sobre a possibilidade de transporte escolar para rota desde o bairro 25 

Cidade Verde até o bairro Sans Souci”. Indicação 065/22 – Ver. Arquiteto Fabio Leal – “Dispõe sobre a 26 

aquisição de um terreno para a instalação de uma UBS e uma praça no Bairro Picada”. Indicação 066/22 27 

– Ver. Giovani Martim – “Que seja providenciada mais vagas nas creches municipais para suprir as listas 28 

de espera”. Indicação 067/22 – Ver. Giovani Martim – “Reforma e Revitalização da Pista de Skate da Av. 29 

Eranani Carletti da Silva”. Indicação 068/22 – Ver. Francisco A. Morfam (Chico Colono) – “Solicito a 30 

limpeza da área situada na rua Xangri-Lá, com o uso de roçadeiras, a fim de fazer um florestamento no 31 

local”. Indicação 069/22 – Ver. Francisco A. Morfam (Chico Colono) – “Solicito a conclusão da obra de 32 

pavimentação asfáltica na rua Rio Grande do Sul, que liga a Estrada da Arrozeira ao bairro Delta do 33 

Jacuí”. Indicação 070/22 – Ver. Leonardo Henn Rocha – “Que seja Realizada manutenção de 34 

equipamentos e reforma no prédio do posto de Saúde do Município de Eldorado do Sul, Localizado na 35 

Sans-Souci, ESF – UBS Sans-Souci”. Indicação 071/22 – Ver. Leonardo Henn Rocha – "Que seja 36 

realizado um programa que Estabeleça normas de apreensão de equinos e bovinos soltos em perímetro 37 

urbano; determina critérios para a liberação e dá outras providências no Município de Eldorado do Sul". 38 

Requerimentos: Requerimento 03/22 - Ver. Fabiano Pires - "Requer que seja realizada uma audiência 39 

pública, referente à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal". O requerimento 40 

foi aprovado por unanimidade. Pedidos de Informação: Pedido de informação 03/22 - Ver. Fabiano 41 

Pires - "Informação sobre os nossos estudantes com deficiência matriculados em nossa Rede Pública 42 

Municipal de Ensino, e nas Escolas Conveniadas com a nossa Prefeitura Municipal". O pedido de 43 



 

 

informação foi aprovado por unanimidade. Projetos de lei de iniciativa do poder legislativo com 1 

entrada: PLL 017/22 - Ver. Juliano Soares - "Faculta à pessoa idosa a vacinação em seu domicílio, 2 

durante as campanhas realizadas no município de Eldorado do Sul, sempre que houver a impossibilidade 3 

de seu deslocamento até um local de vacinação e dá outras providências". O projeto baixa as comissões. 4 

PLL 018/22 - Ver. Juliano Soares - "Institui o Programa Plante uma Árvore É fácil ser Verde, nas escolas 5 

da rede municipal de ensino, praças, passeios públicos e dá outras providências". O projeto baixa as 6 

comissões. PLL 019/22 - Ver.ª Daiane dos Reis Gonçalves - "Institui e inclui no Calendário de Eventos 7 

Oficiais a CAVALGADA DAS MULHERES, no município de Eldorado do Sul". O projeto baixa as 8 

comissões. PLL 020/22 - Ver. Fabiano Pires - "Dispõe sobre a obrigação da prefeitura municipal divulgar 9 

informações em sua página oficial na internet sobre todos os conselhos municipais em atividade na cidade 10 

e dá outras providências". O projeto baixa as comissões. PLL 021/22 - Ver. Fabiano Pires - "Institui a 11 

campanha permanente de conscientização do uso de Fogos de Artifício Ruidosos no Município de 12 

Eldorado do Sul, e dá outras providências". O projeto baixa as comissões. PLL 022/22 - Ver. Fabiano 13 

Pires - "Dispõe sobre a obrigatoriedade da rede de ensino pública e particular a disponibilizar profissional 14 

de apoio ou professor auxiliar especializado para apoio aos alunos com deficiência intelectual e transtorno 15 

do espectro autista, em eldorado do sul e dá outras providências". O projeto baixa as comissões. PLL 16 

023/22 - Ver. Fabiano Pires - "Dispõe sobre a preferência de vagas para irmãos no mesmo 17 

estabelecimento de ensino público no município de em eldorado do sul, e dá outras providências". O 18 

projeto baixa as comissões. PLL 024/22 - Ver. Fabiano Pires - "Dispõe sobre a limpeza e conservação de 19 

terrenos particulares localizados no perímetro urbano do município de eldorado do sul, e dá outras 20 

providências". O projeto baixa as comissões. PLL 025/22 - Ver. Fabiano Pires - "Institui a semana 21 

municipal de doação de alimentos intitulada páscoa sem fome, em eldorado do sul, e dá outras 22 

providências". O projeto baixa as comissões. PLL 026/22 - Ver. Fabiano Pires - "Dispõe sobre o 23 

reconhecimento do direito da pessoa com transtorno de espectro autista - TEA, ao estacionamento em 24 

vagas reservadas para pessoas com deficiência no município de eldorado do sul, e dá outras 25 

providências". O projeto baixa as comissões. PLL 027/22 - Ver. Fabiano Pires - "Obriga os condomínios 26 

residenciais, comerciais ou mistos do município de eldorado do sul a comunicar aos órgãos de segurança 27 

pública a ocorrência ou indício de episódios de violência doméstica e/ou familiar, verificadas nas 28 

respectivas dependências". O projeto baixa as comissões. Projetos de lei de iniciativa do poder 29 

executivo com entrada: PLE 026/2022: “Altera a lei municipal nº 5.299, de 17 de dezembro de 2021, 30 

que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022 - lei orçamentária 31 

anual 2022 (loa 2022).” O projeto baixa as comissões. PLE 027/2022: “Altera a Lei Municipal nº 5.266, 32 

de 15 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022-2025, a Lei Municipal nº 5.277, de 33 

28 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 – 34 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e a Lei Municipal nº 5.299, de 17 de dezembro de 2021, que Estima 35 

a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022 – Lei Orçamentária Anual 36 

2022.” O projeto baixa as comissões. PLE 028/2022: “Institui a Declaração Municipal de Direitos de 37 

Liberdade Econômica, estabelece normas para atos de liberação de atividade econômica e dá outras 38 

providências.” O projeto baixa as comissões. PLE 029/2022: “Institui a COMISSÃO ESPECIAL DE 39 

PROTEÇÃO DE DADOS (CEPROD) com vistas a Implantação e Acompanhamento da Lei Geral de 40 

Proteção de Dados (LGPD) no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.” O projeto 41 

baixa as comissões. Projetos de lei do legislativo para votação: PLL 013/2022 – Ver. Juliano Soares – 42 

“Dispõe sobre a alteração do nome da Travessa RD 21, para Travessa das Missões, no bairro Chácara.” O 43 

projeto foi retirado de pauta. PLL 014/2022 – Ver. Fabio Leal – “Dispõe sobre a denominação de 44 

logradouro público de Rua 17 de Maio, no Assentamento Integração Gaúcha, em Eldorado do Sul.” O 45 



 

 

projeto de lei tem o parecer das comissões favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto foi 1 

aprovado por todos os vereadores. PLL 015/2022 – Gabinete da Presidência – “Altera a lei nº 4054 de 08 2 

de janeiro de 2014, que dispõe sobre o estágio no âmbito do poder legislativo do município de eldorado 3 

do sul.” O projeto de lei tem o parecer das comissões favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto 4 

foi aprovado por todos os vereadores.  PLL 016/2022 – Ver. Daiane Gonçalves dos Reis – “Dispõe sobre 5 

a denominação de logradouro público de Acesso Maranata, no bairro Chácara, em Eldorado do Sul.” O 6 

projeto de lei tem o parecer das comissões favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto foi 7 

aprovado por todos os vereadores. Explicações pessoais: Não houve uso da tribuna por nenhum dos 8 

vereadores. Sessão encerrada às 11 horas e 34 minutos.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9 
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___________________________________   ___________________________________ 12 

Ver. Fábio Leal – PDT                                                         Ver. Leonardo Henn Rocha - PDT 13 
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____________________________________               ____________________________________ 16 

Ver. Rogério Goetz Munhoz – MDB                                             Verª. Daiane Gonçalves – PDT 17 
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____________________________________               ____________________________________ 20 

Ver. Giovani Martim - PDT                                                            Ver. Juliano Soares – PT 21 
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____________________________________                ____________________________________ 24 

Ver. Francisco Alexandre Morfan - MDB   Ver. Jorge Rossi - MDB 25 
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Ver. Fabiano Pires - MDB              29 
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