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Aos vinte e nove dias do mes de maio de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte e dois minutos, 4 

reuniram-se no Plenário Dejalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, 5 

sob a Presidência do Vereador Gelson Antunes e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires – MDB,  João 6 

Francisco Moraes Cardoso – PT, Rogério Goetz Munhoz– PSB, Jorge Vidal Amaral- MDB, Juliano 7 

Soares – PT, Daiane dos Reis Gonçalves – PDT, Francisco Alexandre Morfan – MDB e Delmar Nunes – 8 

PDT. Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Bom dia senhores, 9 

havendo quórum regimental, vamos dar inicio a sessão de vinte e nove de maio de dois mil e dezoito. 10 

Versículo bíblico. Leitura das Correspondências. ATAS COM ENTRADA. Ata 08 – Sessão 11 

Ordinária de 03.04.2018, Ata 09 – Sessão Ordinária de 10.04.2018, estas atas baixam as comissões. 12 

INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação: 176 Juliano Soares – PT - Que seja realizado o plantio 13 

de árvores frutíferas nos canteiros e praças do município de Eldorado do Sul.  Indicação: 177 Juliano 14 

Soares – PT- Melhorias na orla da prainha da Itaí e construção de rampa para a pratica de esportes 15 

náuticos e barcos de pesca. Indicação: 178 Gelson Antunes- PDT -Que o Executivo Municipal, através 16 

da Secretaria competente realize estudos de viabilidade para a instalação de hidrantes de solo em 17 

Eldorado do Sul.  Indicação: 179 Delmar Nunes – PDT-Que seja feito 1 quebra-molas na Rua dos 18 

Araçás,altura do número 157,no Bairro Parque Eldorado.  Indicação: 180 Daiane Gonçalves – PDT - 19 

Que seja melhorada a estrutura do solo dos estacionamentos oblíquos das ruas Mário Quintana e Batori 20 

José R. dos Santos. Que as vagas sejam separadas com meio fio e que sejam criadas vagas preferenciais. 21 

Indicação: 181 Daiane Gonçalves-PDT- Que seja substituída a tubulação do esgoto da Rua Laguna 22 

entre a Av. Getúlio Vargas e Rua Adão Bortowski. Indicação: 182 Fabiano Pires- MDB- dispõe sobre 23 

introdução de texto informativo impresso no verso dos carnês de pagamento do IPTU. Indicação: 183 24 

Fabiano Pires- MDB - Institui a carteira de identificação do autista .Indicação: 184 Rogerio Munhoz-25 

PSB-Solicito ao Executivo Municipal, que providencie a execução de reparos na pavimentação da rua 26 

Gustavo Nordum, no bairro Sans Souci. Indicação: 185 Vidal Amaral-MDB - Que seja postulado junto 27 

a Receita Federal uma unidade de atendimento em Eldorado do Sul. Indicação: 186 Vidal Amaral- 28 

MDB -Que a secretaria de transportes juntamente com a secretaria de educação especializem grupos de 29 

jovens alunos da rede publica municipal juntamente com os agentes de transito a realizarem atividades 30 

para orientar as pessoas a fazer a travessia com seguranças nas lombofaixas. A palavra esta com a 31 

Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente, solicito a inclusão na ordem do dia a moção n°03. A palavra 32 

esta com o Presidente Gelson Antunes: Coloco o pedido da Vereadora Daiane em discussão, não tendo 33 

ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, 34 

aprovado por todos os Vereadores, a entrada dessa moção na ordem do dia. Leitura da moção, uma 35 

pequena correção no que se passa nesse texto e porque foi escrito aqui antes dela ter concorrido (...) enato 36 

ela representou ne (...). PROJETO DE RESOLUÇÃO COM ENTRADA: Projeto resolução 03, 37 

Gabinete da presidência, institui-se a cédula de identidade funcional dos vereadores do poder legislativo. 38 

A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa as comissões. PROJETOS DE 39 

LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO COM ENTRADA - Projeto de Lei do 40 

Legislativo 22, Gabinete presidência, Institui o Dia Municipal do Chimarrão e dá outras providências. A 41 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este Projeto baixa as Comissões. PROJETOS DE 42 
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LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO COM ENTRADA - Projeto de Lei do Executivo 72 1 

- "Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2 

2021, a Lei Municipal nº 4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a 3 

elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que 4 

estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária 5 

Anual 2018." Projeto de Lei do Executivo 73 -"Altera a Lei Municipal nº 3.792, de 19 de dezembro de 6 

2012, que institui a Taxa de Licenciamento Ambiental, e da outras providências." Projeto de Lei do 7 

Executivo 74 - "Altera a Lei Municipal nº 4.679, de 19 de abril de 2018, e da outras providências." 8 

Projeto de Lei do Executivo 75 -"Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que 9 

estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária 10 

Anual 2018." Projeto de Lei do Executivo 76-"Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 11 

2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei 12 

Orçamentária Anual 2018." Projeto de Lei do Executivo 77 - "Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de 13 

junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº 4.561, de 21 de 14 

setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei 15 

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

para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." Projeto de Lei do Executivo 78- 17 

"Autoriza o Poder Executivo a manter a Adesão ao PIT - Programa de Integração Tributária, e da outras 18 

providências." Projeto de Lei do Executivo 80 -"Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder 19 

incentivos fiscais à empresa REC LOG 411 S.A., e dá outras providências". A palavra está com o 20 

Presidente Gelson Antunes: Estes Projetos baixam às Comissões, vamos a votação dos projetos. 21 

PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO 22 

PODER EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 67 - "Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 23 

de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 24 

2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Este projeto 25 

tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e 26 

votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores 27 

que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 68 - "Altera a 28 

Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município 29 

para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." A palavra esta com Presidente 30 

Gelson Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões 31 

favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para 32 

discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos 33 

os vereadores. Projeto de Lei 69 - "Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que 34 

estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária 35 

Anual 2018." A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico 36 

favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta 37 

em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam 38 

permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 70 -  "Altera a Lei n° 4.690, 39 

de 18 de maio de 2018, que Cria a Biblioteca Pública Municipal de Eldorado do Sul e dá outras 40 

providências". A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico 41 

favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta 42 

em discussão, A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: É esse projeto não discutimos por que 43 

só alteração orçamentária né então é uma coisa ...né transfere de uma rubrica pra outra essa é que cria a 44 
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biblioteca pública municipal altera tá alterando a lei né a única dúvida que fiquei não criou espaço já 1 

existe não existe hoje um espaço fixo  na verdade aqui diz poderão ser né pode se definir ainda pode vir 2 

definido no local né podendo ser estendido criado em bairro terá sua sede na cidade local a ser definido .A 3 

palavra esta com o Vereador Daiane Gonçalves: Na verdade a  lei já foi criada e nos temos alterando 4 

pra ver a possibilidade criação dos distritos por que houve interesse de criação da biblioteca no parque 5 

eldorado e  lá não foi definido o local então eles não tinham como colocar no projeto mais isso amplia de 6 

se criar mais biblioteca pública municipais. A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: Não isso 7 

é interessante até não terá sua sede na cidade local a ser definido é não consultou isso aqui eu entendi que 8 

fosse aquela ali que ainda não estava definido o local tá tá bom já acho é interessante disso criar 9 

biblioteca vários bairros ,não ,não e ai sim depois pra abrir decreto não ,não tá interessante ter biblioteca 10 

mais bairros né e hoje a cultura de ler  tá muito restrita né antigamente se lia mais né hoje é mais na rede 11 

sociais ...essas questões mais digitais né então acho que é interessante se criar mais espaço né de leitura 12 

né através das bibliotecas sou favorável senhor presidente . A palavra esta com o Presidente Gelson 13 

Antunes: não tendo mais ninguém para discutir, coloco em votação, os vereadores que concordam 14 

permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA 15 

DO PODER LEGISLATIVA ESTA EM VOTAÇÃO: Projeto de Lei 20 – Gelson Antunes- PDT- 16 

Denomina “Praça Waltony Pereira Espíndola” a praça nova ao lado da Caixa Econômica Federal, no 17 

bairro Loteamento neste Município. palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem o 18 

parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e 19 

votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores 20 

que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores, peço a secretaria que proceda 21 

a chamada para as explicações pessoais. NÃO HAVENDO USO DA TRIBUNA. Quando são onze 22 

horas e tres minutos dou por encerrada a Sessão do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezoito. 23 
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____________________________________                   _________________________________ 29 

Ver. João Francisco Moraes Cardoso – PT                       Ver. Fabiano Pires – MDB 30 
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____________________________________                   __________________________________ 36 

Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB                                   Ver ª Daiane Gonçalves – PDT 37 
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______________________________                     __________________________________ 42 

Ver.   Gelson Antunes – PDT                                            Ver.    Juliano Soares - PT 43 
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____________________________                                   _______________________________ 4 

Ver. Francisco Alexandre Morfan- MDB       Ver.  Jorge Vidal Amaral-MDB 5 
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Ver. Delmar Nunes - PDT 13 
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