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Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às  quatorze horas e cinco 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 Gelson Antunes e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires– PMDB, Francisco 10 

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

Goetz Munhoz– PSB, Jorge Vidal Amaral- PMDB, Juliano Soares – PT e Delmar Nunes – PDT. 12 

Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Bom dia senhores, havendo 13 

quórum regimental, vamos dar inicio a sessão ordinária de oito de maio de dois mil e dezoito. Versículo 14 

bíblico. Leitura das Correspondências. A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: 15 

Presidente solicito que os três projetos n°60, n°61, n°62 sejam incluído na ordem do dia, e que o projeto 16 

n° 61 seja votado de regime de urgência. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Coloco em 17 

discussão o pedido da Vereadora Daiane Gonçalves, Não tendo ninguém para discutir eu coloco em 18 

votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. A 19 

palavra esta com Vereador Fabiano Pires: Senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão na ordem 20 

do dia o projeto de lei do Legislativo n°16. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Coloco em 21 

discussão o pedido do Vereador Fabiano Pires, não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação os 22 

vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores.  23 

REQUERIMENTO PARA LIBERAÇÃO: Requerimento n°02 Vereador Gelson Antunes-MDB: 24 

Solicito que se faça homenagem na Sessão Solene em comemoração ao Dia das Mães a Delegada Patrícia 25 

Sanchotene. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Esta em discussão o requerimento, não 26 

tendo ninguém para discutir eu coloco em votação , os vereadores que concordam permaneçam como 27 

estão, aprovado por todos os Vereadores. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO COM ENTRADA: 28 

Projeto n°16 Fabiano Pires-MDB: Estabelece a obrigatoriedade da utilização do símbolo oficial do 29 

sistema único de saúde nas unidades de saúde privadas, filantrópicas e sem fins lucrativos, que participem 30 

do sus no município de eldorado do sul, e dá outras providências. Este projeto baixa as comissões. 31 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO COM ENTRADA:  Projeto de lei n°60 , “Cria a Biblioteca 32 

Pública Municipal de Eldorado do Sul e dá outras providências” Projeto n°61, "Autoriza o Poder 33 

Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário de excepcional interesse público, 01 (um) 34 

Professor de Educação Infantil, 02 (dois) Enfermeiros, e 01 (um) Assistente Social e dá outras 35 

providências." Projeto n°62, “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder, na modalidade de 36 

Cessão de Uso, com contrapartida do Cessionário, à Igreja do evangelho quadrangular, uma fração de 37 

terras com área superficial 545,74 M², no Loteamento Centro Novo, de Propriedade do Município de 38 

Eldorado do Sul, e dá outras providências.” Esses projetos baixam as comissões. A palavra esta com o 39 

Presidente Gelson Antunes: Neste momento eu suspendo a sessão para abertura das comissões 40 

permanentes. Reaberta a Sessão quando são quatorze horas e dezoito minutos. ATA PARA 41 

VOTAÇÃO:  Coloco em votação ata 04 – Sessão Ordinária do dia seis de março de dois mil e dezoito,  42 

não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como 43 

estão, aprovado por todos os Vereadores. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO: 44 
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Projeto de lei n° 58 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões 1 

favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para 2 

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

os Vereadores. Projeto de lei n°61 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das 4 

comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta 5 

com o Vereador Rogerio Munhoz: Presidente, eu conversava com a vereadora Daiane agora pouco é, 6 

são projeto emergencial pra contratar enfermeiros e professores, né, claro que a gente é favorável. Eu só 7 

tinha uma dúvida quanto à questão do assistente social. A gente não soube precisar (...) acredito que é um 8 

projeto que nós aprovamos o aumento... da assistência social o ano passado né, que eu acho que não tinha 9 

sido completada ainda acredito (...) o quadro né, e agora deve tá fazendo o contrato emergencial pra isso 10 

desde aquelas vagas, acredito que seja isso. Então só pra... é a única dúvida que eu tinha aqui presidente 11 

então acredito que está em condições de ser aprovado tranquilamente. A palavra esta com Presidente 12 

Gelson Antunes: Não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação os vereadores que 13 

concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores. quando são quatorze horas e 14 

vinte e um minutos dou por encerrada a Sessão do dia oito de maio de dois mil e dezoito. 15 
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 Ver. João Francisco Moraes Cardoso - PT                       Ver. Fabiano Pires – MDB 23 
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______________________________________                  __________________________ 32 

             Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB                                 Ver ª Daiane Gonçalves – PDT 33 
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 _______________________________                      _________________________________                             44 

                     Ver.   Gelson Antunes – PDT                                       Ver.    Juliano Soares - PT 45 
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