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Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezoito, às  quatorze horas e oito minutos , reuniram-se no 8 

Plenário D'jalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Ordinária , sob a 9 

Presidência do Vereador Presidente Gelson Antunes e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires– PMDB,  10 

Francisco Alexandre Morfan PMDB, João Francisco Moraes Cardoso – PT, Daiane Gonçalves– PDT, 11 

Rogério Goetz Munhoz– PSB, João Carlos Elias- PMDB, Juliano Soares – PT e Delmar Nunes – PDT. A 12 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Bom dia senhores, havendo quórum regimental, vamos 13 

dar inicio a sessão ordinária de vinte de março de dois mil e dezoito. Versículo bíblico. Leitura das 14 

Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação 61/2018 Vereador Fabiano Pires– 15 

PMDB: Dispõe sobre a implantação de melhorias no postinho do assentamento belo monte. Indicação 16 

62/2018 Vereador Fabiano Pires– PMDB: Dispõe sobre a implantação da praça pública no 17 

Assentamento Belo Monte. Indicação 63/2018 Vereador Rogerio Munhoz- PSB: Solicita ao Executivo 18 

Municipal, que faça a implantação das linhas de ônibus urbano, no âmbito do município de Eldorado do 19 

Sul. Indicação 64/2018 Vereador Juliano Soares- PT. Que se realize o cercamento da praça ao lado do 20 

Centro Comunitário no Centro Novo. Indicação 65/2018 Vereador Juliano Soares- PT:. Que se realize 21 

o nivelamento e patrolamento das ruas e Acessos do Bairro Botafogo. Indicação 66/2018 Vereador João 22 

Cardoso- PT: Indica ao Poder Executivo Municipal através da sua Secretaria competente contrate uma 23 

empresa de coleta seletiva de lixo e instale contêiners no Município. Indicação 67/2018 Vereador João 24 

Cardoso– PT: Indica ao Poder Executivo Municipal através da sua Secretaria competente providencie 25 

uma ambulância específica para pronto atendimento e primeiros socorros para atender as localidades 26 

rurais. Indicação 68/2018 Vereadora Daiane Gonçalves- PDT: Que seja elaborado um projeto para o 27 

asfaltamento da rua V, no bairro Medianeira, e seja providenciada a realização desta pavimentação. 28 

Indicação 69/2018 Vereadora Daiane Gonçalves-PDT: Que seja desenvolvido um projeto para 29 

implantação de rede elétrica na rua Grécia, entre as ruas Espanha e Argentina, no bairro Residencial. E 30 

em parceria com a CEEE seja realizada a implantação desta rede. Indicação 70/2018 Vereador João 31 

Carlos Elias: Que seja projetado e construído recuo de calçada e abrigo nos pontos de Taxi. Indicação 32 

71/2018 Vereador João Carlos Elias: Que seja determinado um dia da semana ou local para coleta de 33 

lixo reciclável. Indicação 72/2018 Vereador Francisco Alexandre Morfan- PMDB: Encanamento 34 

tubulação de esgoto na Rua A La Rose no bairro Delta do Jacuí. Indicação 73/2018 Vereador Francisco 35 

Alexandre Morfan- PMDB: Instalação de academia e brinquedos ao ar livre na Praça do Residencial 36 

Indicação 74/2018 Vereador Gelson Antunes - PDT: Solicito a Secretaria competente a instalação de 37 

um quebra molas na Av Getúlio Vragas e a manutenção das lâmpadas e dos postes de iluminação no 38 

bairro Vila da Paz. Indicação 75/2018 Vereador Gelson Antunes - PDT: Solicito a Secretaria 39 

competente a instalação de um Centro de Atenção Psicossocial em Eldorado do Sul. PROJETO DE LEI 40 

DO EXECUTIVO COM ENTRADA:  Projeto de lei n°37/2018: "Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 41 

16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro 42 

de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018."A palavra esta com a vereadora Daiane Gonçalves: 43 

Presidente gostaria que o projeto n° 037 fosse votado em regime de urgência. A palavra esta com o 44 
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presidente em exercício Fabiano Pires: pedido da vereadora esta em votação, em discussão, não a 1 

vendo ninguém para discutir, o pedido da vereadora Daiane esta em votação, quem concorda permanece 2 

como esta, aprovado por todos vereadores. As catorze horas e vinte e sete minutos dou por encerrada a 3 

sessão , para abertura das comissões permanentes. Reabrimos a Sessão, quando são catorze horas e trinta 4 

minutos.  EXPLICAÇÔES PESSOAIS:  PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO: 5 

A Palavra esta com Presidente em exercício Fabiano Pires: Esta em discussão projeto de Lei de n°36, 6 

tem parecer favorável de todas as comissões e também o parecer jurídico favorável ele esta em discussão. 7 

Não tendo ninguém para discutir o projeto de lei do poder executivo eu coloco em votação, os vereadores 8 

que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei de n° 37, tem 9 

parecer favorável de todas as comissões e também o parecer jurídico favorável ele esta em discussão. A 10 

palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Este projeto nos conversávamos pela manha, entrou na 11 

casa hoje, mas isso é pro projeto canoagem que vai ter o campeonato Brasileiro de canoagem né, então a 12 

gente achou que por bem e necessário pelo prazo que esta se estourando né, mesmo assim nos aprovando 13 

com urgência, não tendo vindo esse pedido de urgência do executivo, mas mesmo assim nos entendendo a 14 

necessidade desse recurso para desenvolver o campeonato acho que deveríamos, o Daiane como unidos 15 

de governo acompanhar esse projeto passo a passo agora quando for pro executivo pra ser sancionado pra 16 

se fazer uma força tarefa pra se liberar esse recurso no máximo ate sexta-feira né, pra que eles possam 17 

contratar os serviços necessários para a execução do campeonato brasileiro. Vai ficar muito feio pro 18 

município, atletas de todo o Brasil pra disputar ai um campeonato e uma seletiva inclusive pro mundial e 19 

nos não temos as estruturas necessárias pra recepcionar essas pessoas e nem pra desenvolver o 20 

campeonato né, então peço ai pra leis do governo faça essa força tarefa, nos os vereadores fomos no 21 

prefeito solicitar um recurso maior, porque a gente entendeu que é um projeto muito importante e vai 22 

divulgar muito também a cidade no esporte e temos atletas do município disputando inclusive e não 23 

podemos fazer feio né, eu acho que isso é um compromisso nosso vereadores de também ajudar o projeto, 24 

esse campeonato saia da melhor maneira possível e quem sabe tenham assim atletas do município 25 

classificado. Então peço ai mais uma vez que se faça ai o acompanhamento desse projeto, pra que eles ai 26 

recebam em tempo hábil pra poder contratar as estruturas necessárias pro campeonato que é nesse final de 27 

semana que começa na sexta né, sexta, sábado e domingo. A importância vereadora Daiane, se puder 28 

fazer esse acompanhamento. A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Acho que se fosse 29 

possível de repente nos irmos à prefeitura amanha conversar com o secretario da fazenda o Ricardo né, 30 

pra gente tentar com facilidade nos acelerar o processo. Se o recurso for pago sexta-feira vai viabilizar 31 

muita coisa n, então a gente tinha que amanha e quinta-feira no máximo depositar na conta pra eles 32 

fazerem os contatos, os pagamentos, então a gente esta contra o tempo né, infelizmente, se fosse possível 33 

com certeza eu estarei de manha lá pra conversa, te convido Daiane se tu puderes estar junto. A palavra 34 

esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente! Logo saindo da reunião das comissões aqui a 35 

Silvia me ligou, ela tava com o Ricardo, ... o que ela tava fazendo, implorando o voto em regime de 36 

urgência porque a gente precisa realizar esse empenho amanhã cedo, então eles já estão cientes da... que 37 

precisa acelerar esse processo realmente pra fazer entrar na conta da sessão ... do final de semana, desde 38 

já desejo a todos os atletas dessa ... uma boa competição e à organização do evento também um ótimo 39 

evento, que nós possamos receber apenas elogios, sei que é bastante difícil porque não é simples 40 

organizar um evento, ainda mais assim com recurso entrando na última hora, mas que os nossos visitantes 41 

aqui saiam bastante satisfeitos da competição. Volta, A palavra esta com o Presidente em exercício 42 

Fabiano Pires: Também gostaria de parabenizar as ... pela mobilização, por tá capitaneando aí esse 43 

importante evento para o nosso município, com certeza vai dar uma visibilidade muito boa, parabenizar o 44 

executivo municipal, não só pela liberação desse recurso mas também por toda estrutura que envolve aí 45 
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estruturas aí de várias as secretarias para que o evento saia a contento dos nossos atletas, da nossa 1 

comunidade e dos nossos visitantes. Não tendo ninguém para discutir o projeto de lei do poder executivo 2 

eu coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os 3 

vereadores. As catorze horas e trinta e seis minutos dou por encerrada a sessão do dia vinte de março de 4 

dois mil dezoito. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5 
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      ____________________________                            ___________________________________ 8 

        Ver. João Francisco Moraes Cardoso - PT                       Ver. Fabiano Pires – PMDB 9 
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          ______________________________                        __________________________________ 12 

             Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB                                 Ver ª Daiane Gonçalves – PDT 13 
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            _______________________________                      _________________________________                             17 

                     Ver.   Gelson Antunes – PDT                                       Ver.    Juliano Soares - PT 18 
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           ____________________________                           _________________________________ 21 

        Ver .Francisco Alexandre Morfan- PMDB   Ver.  Jorge Vidal Amaral-PMDB         22 
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                Ver .Delmar Nunes - PDT 25 
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