
 

 

ATA 04 – Sessão Extraordinária – 03/06/2022 1 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 11 horas e 18 minutos, reuniram-se no plenário Dejalmo 2 
Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, sob a Presidência do Giovani Martim - 3 
PDT, os demais Vereadores: Juliano Soares – PT, Fábio Leal – PDT, Claudiomiro Piazza – MDB, Leonardo Henn 4 
Rocha – PDT, Daiane dos Reis Gonçalves – PDT, Rogério Goetz Munhoz – MDB e Francisco Alexandre Morfan - 5 
MDB. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO VOTAÇÃO: PLE 072/22 - "Altera o art. 2º da Lei Municipal nº 6 
5.388, de 25 de abril de 2022, que Altera o Parágrafo Único do art. 2º da Lei Municipal nº 5.267, de 15 de setembro 7 
de 2021, que Autoriza o Poder Executivo a Firmar Termo de Cooperação com a Associação Comunitária do Parque 8 
Eldorado II Parte - ASSCOPEL, e dá outras providências". O parecer jurídico é favorável. As comissões deram 9 

pareceres favoráveis ao projeto. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLE 073/22 - "Altera o 10 
artigo 7º da Lei Municipal nº 2595, de 16 de fevereiro de 2007, para criar 10 (dez) cargos de MOTORISTA no 11 

quadro permanente de servidores, e dá outras providências". O parecer jurídico é favorável. As comissões 12 

deram pareceres favoráveis ao projeto. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLE 075/22 - 13 
"Altera o artigo 9º da Lei Municipal nº 2595, de 16 de fevereiro de 2007, para criar 01(um) cargo de 14 
PROCURADOR ADJUNTO DA SAÚDE e dá outras providências". O parecer jurídico é favorável. As 15 

comissões deram pareceres favoráveis ao projeto. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLE 16 
076/22 - "Altera o artigo 1º e parágrafo 1º e o artigo 2º da lei nº 4.597, de 08 de novembro de 2017, que criou 17 
15(quinze) gratificações de fiscal de contratos, destinada a servidores municipais efetivos, responsáveis pela 18 
fiscalização dos contratos de prestação de serviços, compras e fornecimento e dá outras providências". O projeto 19 
tem uma Emenda Modificativa do Ver. Fábio Leal. O parecer jurídico é favorável. As comissões deram 20 

pareceres favoráveis ao projeto. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLE 077/22 - "Cria e 21 
estabelece adicionais de funções aos servidores da secretaria municipal da saúde e dá outras providências". O 22 
projeto tem duas Emendas Supressivas dos Vereadores Fábio Leal e Rogério Goetz Munhoz. PLE 078/22 - 23 
"Autoriza o Poder Executivo Municipal a Doar a Quantia De R$ 12.372,55 (doze mil, trezentos e setenta e dois 24 
reais e cinquenta e cinco centavos) à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Eldorado do Sul - APAE, e 25 
dá outras providências". O parecer jurídico é favorável. As comissões deram pareceres favoráveis ao 26 

projeto. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLE 079/22 - "autoriza o poder executivo municipal 27 
a contratar, em caráter temporário de excepcional interesse público, 01 (um) médico cardiologista, para prestar 28 
serviço junto a secretaria da saúde, e dá outras providências". O parecer jurídico é favorável. As comissões 29 

deram pareceres favoráveis ao projeto. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLE 080/22 - 30 
"Altera a Lei Municipal nº 1.973, de 14 de janeiro de 2005, para instituir o auxílio1transporte em pecúnia e dá 31 

outras providências". O parecer jurídico é favorável. As comissões deram pareceres favoráveis ao projeto. 32 

O projeto foi aprovado por todos os vereadores. PLE 082/22 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a Doar 33 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para a realização do Campeonato Gaúcho de Canoagem 2022, e dá outras 34 
providências". O parecer jurídico é favorável. As comissões deram pareceres favoráveis ao projeto. O 35 

projeto foi aprovado por todos os vereadores. MOÇÃO: Moção 06/22 - "Moção de apoio ao chamamento de 36 

todos os aprovados na 1ª fase do concurso vigente da SUSEPE-RS". As comissões deram pareceres favoráveis 37 

à moção. A moção foi aprovada por todos os vereadores. Sessão encerrada às 11 horas e 54 minutos.xxxxxxxx 38 
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Ver. Francisco Alexandre Morfan - MDB       Ver. Claudiomiro Piazza - MDB 10 
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