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Ao dezenove dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se no Plenário D'jalmo 8 

Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Extraordinária, sob a Presidência do 9 

Vereador Presidente Gelson Antunes-PDT e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires– PMDB, João 10 

Francisco Moraes Cardoso – PT, Daiane Gonçalves– PDT, Rogério Goetz Munhoz– PSB, Juliano Soares 11 

– PT, Francisco Alexandre Morfan- PMDB, Delmar Nunes.  A palavra está com o Presidente Gelson 12 

Antunes: Bom dia senhores, havendo quórum regimental, vamos dar inicio a sessão extraordinária de 13 

dezenove de janeiro de dois mil e dezoito. Chamada Nominal. PROJETO DO EXECUTIVO COM 14 

ENTRADA: Projeto de Lei 009/2018: “Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que 15 

dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 2017, que 16 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentária de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 17 

16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro 18 

de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este 19 

projeto baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 0010/2018: “Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 20 

12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº 4.561, de 21 de 21 

setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentária de 2018 e a Lei 22 

Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município 23 

para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A palavra está com o Presidente 24 

Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 011/2018: “Altera a Lei 25 

Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município 26 

para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A palavra está com o Presidente 27 

Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 012/2018: “Altera a Lei 28 

Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei 29 

Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 30 

orçamentária de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e 31 

Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A 32 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão representativa. Projeto 33 

de Lei 013/2018: “Altera a Lei 3.356, de 22 de setembro de 2.010, e da outras providências.” A palavra 34 

está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 35 

014/2018: “Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 36 

2018-2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a 37 

elaboração da Lei orçamentária de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que 38 

estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária 39 

Anual 2018.” A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão 40 

representativa. Projeto de Lei 015/2018: "Altera o artigo 7º e 16 da Lei Municipal nº 2595, de 16 de 41 

fevereiro de 2007, que cria cargos e estabelece salários do Poder Executivo do Município de Eldorado do 42 

Sul,  e dá outras providências.” A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa a 43 

comissão representativa. Projeto de Lei 016/2018: “Cria o adicional de Função Para Assistente Social 44 
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que for designado para atuar/exercer atividades externas em outras Secretarias do Município, e da outras 1 

providências.” A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão 2 

representativa. A Sessão Está Suspensa. Reunião da Comissão Representativa. Reabre a sessão. 3 

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 009/2018: A palavra 4 

está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem 5 

parecer Jurídico favorável. O projeto 009 está em discussão, não tendo nenhum vereador para discutir eu 6 

coloco o projeto 009 em votação, o vereador que concordar permaneça como está. O projeto 009 foi 7 

aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 010/2018: A palavra está com o Presidente 8 

Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. 9 

O projeto 010 está em discussão. A Palavra esta com o Vereador João Francisco Cardoso: Este 10 

projeto já veio pra casa, me parece que já esta desde outubro, novembro e dezembro e agora ele volta pra 11 

casa e foi perdido prazo e tem outros também que vem pra casa com problema, vou vota favorável só pra 12 

essa preocupação deste projeto, eles passam rapidamente e pra licitação ne ele veio faz três mês podia ta 13 

andando e esta aqui novamente, mas era isso eu tinha certeza que este projeto já tinha vindo pra ca.  A 14 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Não tendo nenhum vereador para discutir eu coloco o 15 

projeto 010 em votação, o vereador que concordar permaneça como está. O projeto 010 foi aprovado por 16 

todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 011/2018: A palavra está com o Presidente Gelson 17 

Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O 18 

projeto 011 está em discussão. Não tendo nenhum vereador para discutir coloco o projeto lei 011 em 19 

votação o vereador que concordar permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. 20 

Projeto de Lei 012/2018: A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a 21 

Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O projeto 012 está em discussão, não 22 

tendo nenhum vereador para discutir eu coloco o projeto 012 em votação, o vereador que concordar 23 

permaneça como está. O projeto 012 foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 24 

013/2018: A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão 25 

Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O projeto 013 está em discussão, não tendo 26 

nenhum vereador para discutir eu coloco o projeto 013 em votação, o vereador que concordar permaneça 27 

como está. O projeto 013 foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 014/2017: A 28 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, 29 

tem parecer Jurídico favorável. O projeto 014 está em discussão. A Palavra esta com o Vereador Jorge 30 

Vidal Amaral: Este projeto aqui que esta descendo é o projeto da praça do skatista, é isso ne isso ai me 31 

deixa muito feliz também quero dizer o que que é um governo que sabe agiliza e aproveita as 32 

oportunidades no caso chamado a emendinha ne, graças a deus veio a contra partida da emendinha, já esta 33 

tudo certo a gente vai construí a quadra de skate que já é pela segunda vez que vem isso pra cidade e o 34 

governo anterior não teve o interesse de fazer e o nosso governo agora ele vai fazer, por que ele não vai 35 

perde nem um tipo de emenda, nem que seja cinquenta reais, cinquenta mil, cem mil este governo com 36 

certeza ele vai fazer das tripas o coração pra pode cumpri com o compromisso dos deputados que 37 

mandam as emendas pra nossa cidade  pra ser aproveitada pela nossa comunidade então eu quero dar os 38 

parabéns ao governo e as pessoas que estão tramitando la para que aconteça que a praça do skate vire 39 

realidade sou favorável presidente. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Não tendo 40 

nenhum vereador para discutir eu coloco o projeto 014 em votação, o vereador que concordar permaneça 41 

como está. O projeto 014 foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 015/2018: A 42 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, 43 

tem parecer Jurídico favorável. O projeto 015 está em discussão. Não tendo nenhum vereador para 44 

discutir coloco o projeto da lei 015 em votação o vereador que concordar permaneça como está. 45 
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Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 016/2018 com Emenda: A palavra está 1 

com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem parecer 2 

Jurídico favorável. O projeto 016 está em discussão. Não tendo nenhum vereador para discutir coloco o 3 

projeto da lei 016 em votação o vereador que concordar permaneça como está. Aprovado por todos os 4 

vereadores presentes. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Quero agradecer a presença de 5 

todos, neste momento quando são dez horas e quarenta minutos eu dou por encerrada a sessão 6 

extraordinária do dia dezenove de janeiro de dois mil e dezoito. 7 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 8 
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____________________________                       ___________________________________ 11 

Ver. João Francisco Moraes Cardoso - PT                       Ver. Fabiano Pires – PMDB 12 
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____________________________                       ___________________________________ 14 

Ver. Delmar Nunes – PDT                                    Ver. Chico Colono – PMDB 15 
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______________________________                        __________________________________ 17 

Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB                                 Ver. Daiane Gonçaves– PDT 18 
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_______________________________                      _________________________________ 22 

Ver. Gelson Antunes – PDT                                                    Ver. Juliano Soares - PT 23 
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Ver.  Jorge Vidal Amaral-PMDB 27 


