
 

 

ATA 05 – SESSÃO PLENÁRIA – 15/03/2022 1 

Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, reuniram-se no plenário Dejalmo 2 

Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, sob a Presidência do Giovani 3 

Martim - PDT, os demais Vereadores: Juliano Soares – PT, Fabiano Pires – MDB, Jorge Rossi – MDB, 4 

Leonardo Henn Rocha – PDT, Fábio Leal – PDT, Daiane dos Reis Gonçalves – PDT, Rogério Goetz 5 

Munhoz - MDB. Chamada Nominal e Verificação de Quórum. Versículo bíblico. Leitura das 6 

Correspondências: Ofício n° 053/20022 do Gabinete do Deputado Afonso Motta PDT/RS para Vereador 7 

Giovani de Ávila Martim Indicação de Emenda. Memorando nº 005/2022 CT. Em reposta ao Pedido de 8 

Informação nº01/2022. LEITURA DAS INDICAÇÕES: Indicação 072/22 - Ver. Juliano Soares - 9 

"Indico ao Executivo a construção e demarcação de ciclovias com passeio para pedestres na Av. 10 

Industrial Belgraf e na continuação da Rua América". Indicação n.º 073/22 - Ver. Juliano Soares - 11 

"Indico ao Executivo a troca de tubulação de esgoto na rua Jânio Quadros e toda sua extensão, no bairro 12 

Loteamento Popular". Indicação 074/22 - Ver. Fabiano Pires - "Dispõe sobre a distribuição gratuita de 13 

uniformes escolar e mochilas aos nossos estudantes da rede municipal de ensino, e dá outras 14 

providências". Indicação 075/22 - Ver. Rogério Goetz Munhoz - "Solicito ao Executivo Municipal a 15 

possibilidade de viabilizar a instalação de uma linha de Catamarã em Eldorado do Sul". Indicação 076/22 16 

- Ver. Rogério Goetz Munhoz - "Solicito ao Executivo Municipal a possibilidade de construção de uma 17 

rampa de acessibilidade na calçada em frente a APAE Eldorado do Sul". Indicação 077/22 - Ver. 18 

Arquiteto Fabio Leal - "Instalação de um sistema de monitoramento com reconhecimento facial nas 19 

Escolas da Rede Municipal". Indicação 078/22 - Ver. Arquiteto Fabio Leal - "Que seja realizada a 20 

revitalização da praça do Imigrante no bairro Itaí". Indicação 079/22 - Ver. Giovani Martim - "Que seja 21 

providenciado a limpeza de canteiros e pinturas de meio fio da Avenida Lucas Espindola, Cidade Verde". 22 

Indicação 080/22 - Ver. Giovani Martim - "Que seja revisada a rede de esgoto e também instalado um 23 

bueiro para escoamento da água, no Beco atrás da Associação da Terceira Idade no parque Eldorado". 24 

Indicação 081/22 - Ver. Jorge Rossi - "Que seja realizada a revisão e reparo nas tampas de bueiros no 25 

bairro Loteamento". Indicação 082/22 - Ver. Jorge Rossi - "Que seja realizado o estudo para construção 26 

de uma rótula ou instalação de um semáforo na Estrada da Arrozeira esquina com a avenida Getúlio 27 

Vargas". Indicação 083/22 - Ver.ª Daiane dos Reis Gonçalves - "Que seja providenciada a colocação de 28 

meios-fios e abertas bocas de lobo na Rua V, no bairro Medianeira". Indicação 084/22 - Ver.ª Daiane dos 29 

Reis Gonçalves e Ver. Giovani Martim - "Que seja alterado o Termo de Parceria com a APAE de Arroio 30 

dos Ratos a fim de aumentar o número de vagas para atender alunos do Distrito Parque Eldorado". 31 

Indicação 085/22 - Ver. Leonardo Henn Rocha - "Estudo de alteração, extensão de itinerário e aumento 32 

de frota de ônibus de Transporte público nas linhas que atendem Sans Souci, Progresso, Costaneira, Sol 33 

Nascente e Itaí". Indicação 086/22 - Ver. Leonardo Henn Rocha - "Solicito ao Executivo Municipal a 34 

realização de uma Força tarefa de coleta de Entulhos em toda extensão do Município de eldorado do Sul".  35 

Indicação 087/22 – Ver. Fabiano Pires - “Indica ao poder executivo municipal, que viabilize estabelecer 36 

o cumprimento do piso nacional do magistério, instituído pela lei federal n.º 11.738/2008, que este ano foi 37 

fixado, através da portaria n.º 67/2022, do ministério da educação, em r$ 3.845,63, para os professores de 38 

40 horas, representando um percentual de aumento na ordem de 33,24%.” REQUERIMENTO PARA 39 

APRECIAÇÃO: Requerimento 04/22 - Câmara Municipal - "Requer a realização de audiência pública 40 

com representantes da CEEE/Equatorial Energia para discutir os impactos da falta de energia elétrica no 41 

município de Eldorado do Sul". Requerimento Aprovado por todos os vereadores. PROJETOS DE LEI 42 

DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO COM ENTRADA: PLL 028/22 - Ver. Fabiano Pires - 43 

"Inclui a semana de conscientização da empregabilidade feminina no calendário oficial de eventos do 44 



 

 

município de eldorado do sul e dá outras providências". O projeto baixa as comissões. PLL 029/22 - Ver. 1 

Fabiano Pires - "Institui a semana municipal da conscientização, combate e prevenção ao assédio moral e 2 

sexual nas relações de trabalho". O projeto baixa as comissões. PLL 030/22 - Ver. Fabiano Pires - 3 

“Dispõe sobre a proibição da comercialização de fios e cabos de cobre, alumínio e assemelhados, sem a 4 

comprovação da origem, em Eldorado do Sul/RS, e dá outras providências". O projeto baixa as 5 

comissões. PLL 031/22 - Ver.ª Daiane dos Reis Gonçalves 6 

"Dispõe sobre a denominação de logradouro público de Rua Valdomiro Sezar, no bairro Medianeira, em 7 

Eldorado do Sul". O projeto baixa as comissões. Moção: Moção 01/22 - Ver. Fabiano Pires, Ver. Giovani 8 

Martim e Ver. Francisco A. Morfam (Chico Colono) - "Encaminha Moção de Repúdio à empresa CEEE 9 

GRUPO EQUATORIAL DE ENERGIA. A moção tem o parecer das comissões favorável, Moção 10 

aprovada por todos os vereadores. Projetos de lei do executivo para votação: PLE 05/22- Executivo 11 

Municipal - “Autoriza o Poder Executivo a conceder remissão das multas por Omissão na DEISS a 12 

contribuintes e dá outras providências.” O projeto de lei tem o parecer das comissões favorável, o parecer 13 

jurídico é favorável, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLE 027/22 - Executivo Municipal - 14 

"Altera a Lei Municipal nº 5.266, de 15 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2022-15 

2025, a Lei Municipal nº 5.277, de 28 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a 16 

elaboração da Lei Orçamentária de 2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e a Lei Municipal nº 17 

5.299, de 17 de dezembro de 2021, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício 18 

financeiro de 2022 - Lei Orçamentária Anual 2022". O projeto de lei tem o parecer das comissões 19 

favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLE 028/22 - 20 

Executivo Municipal - "Institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece 21 

normas para atos de liberação de atividade econômica e dá outras providências". O projeto de lei tem o 22 

parecer das comissões favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto foi aprovado por todos os 23 

vereadores. PLE 029/22 - Executivo Municipal - "Institui a COMISSÃO ESPECIAL DE PROTEÇÃO 24 

DE DADOS (CEPROD) com vistas a Implantação e Acompanhamento da Lei Geral de Proteção de 25 

Dados (LGPD) no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências". O projeto de lei tem o 26 

parecer das comissões favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto foi aprovado por todos os 27 

vereadores. Projetos De Lei Do Legislativo Para Votação: PLL 013/22- Ver. Juliano Soares – 28 

“Dispõe sobre a alteração do nome da Travessa RD 21, para Travessa das Missões, no bairro Chácara.” O 29 

projeto de lei tem o parecer das comissões favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto foi 30 

aprovado por todos os vereadores com emenda modificativa. PLL 019/22 - Ver.ª Daiane dos Reis 31 

Gonçalves - "Institui e inclui no Calendário de Eventos Oficiais a CAVALGADA DAS MULHERES, no 32 

município de Eldorado do Sul". O projeto de lei tem o parecer das comissões favorável, o parecer jurídico 33 

é favorável, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLL 020/22 - Ver. Fabiano Pires - "Dispõe sobre 34 
a obrigação da prefeitura municipal divulgar informações em sua página oficial na internet sobre todos os 35 

conselhos municipais em atividade na cidade e dá outras providências". O projeto de lei tem o parecer das 36 

comissões favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto foi aprovado por todos os vereadores com 37 

emenda modificativa. PLL 021/22 - Ver. Fabiano Pires - "Institui a campanha permanente de conscientização 38 

do uso de Fogos de Artifício Ruidosos no Município de Eldorado do Sul, e dá outras providências". O projeto de 39 

lei tem o parecer das comissões favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto foi aprovado por todos 40 

os vereadores. PLL 027/22 - Ver. Fabiano Pires - "Obriga os condomínios residenciais, comerciais ou mistos do 41 
município de eldorado do sul a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência ou indício de episódios 42 

de violência doméstica e/ou familiar, verificadas nas respectivas dependências". O projeto de lei tem o parecer 43 

das comissões favorável, o parecer jurídico é favorável, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. 44 



 

 

Moção para votação com urgência: Moção 01/22 - Ver. Fabiano Pires, Ver. Giovani Martim e Ver. 1 

Francisco A. Morfam (Chico Colono) - "Encaminha Moção de Repúdio à empresa CEEE GRUPO 2 

EQUATORIAL DE ENERGIA. A moção tem o parecer das comissões favorável, Moção aprovada por 3 

todos os vereadores. Explicações pessoais: Houve uso da palavra pelos vereadores: Rogério Goetz 4 

Munhoz- MDB, Jorge Rossi – MDB, Fábio Leal – PDT, Juliano Soares – PT e Giovani Martin - PDT. 5 

Sessão encerrada às 16 horas e 50 minutos.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6 

 7 

 8 

___________________________________   ___________________________________ 9 

Ver. Fábio Leal – PDT                                                         Ver. Leonardo Henn Rocha - PDT 10 

 11 

 12 

____________________________________              ____________________________________ 13 

Ver. Rogério Goetz Munhoz – MDB                                Verª. Daiane Gonçalves – PDT 14 

  15 

 16 

____________________________________     ____________________________________ 17 

Ver. Giovani Martim - PDT                                                  Ver. Juliano Soares – PT 18 

 19 

 20 

____________________________________      ____________________________________ 21 

Ver. Francisco Alexandre Morfan - MDB       Ver. Jorge Rossi - MDB 22 

 23 

 24 

____________________________________ 25 

Ver. Fabiano Pires - MDB              26 

 27 


