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Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dez horas e quarenta e oito minutos, reuniram-se 4 

no Plenário Dejalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, sob a 5 

Presidência (em exercício) do vice Presidente Fabiano Pires e os seguintes Vereadores:  João Francisco 6 

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

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

Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Bom dia senhores, 9 

havendo quórum regimental, vamos dar inicio a sessão de cinco de junho de dois mil e dezoito. Versículo 10 

bíblico. Leitura das Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação: 187 Juliano 11 

Soares – PT - Construção de um fraldário unissex no posto central de Eldorado do Sul. A palavra esta 12 

com a Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente gostaria de registrar minha presença. A palavra esta 13 

com o Presidente em exercício Fabiano pires: Presença registrada, aproveito para registrar a presença 14 

do nosso Secretario da habitação João Ferreira e de todos os colaboradores ai, e a comunidade presente. 15 

Indicação: 188 Delmar Nunes – PDT- Que o Executivo Municipal, através das Secretarias competentes, 16 

intercedam junto à CEEE para regularização das redes de fornecimento de energia elétrica, na área de 17 

ocupação do final da rua São Borja, Bairro centro novo. Indicação: 189 Francisco Alexandre Morgan- 18 

MDB - Seja instalado “Braço” e suporte para lâmpada no poste de luz em frente a agropecuária planeta 19 

animal Indicação: 190 Francisco Alexandre Morfan – MDB-Instalação de academia e brinquedos ao ar 20 

livre na praça do bairro Schimit. Indicação: 191 Rogerio Munhoz – PSB -Solicito ao Executivo 21 

Municipal, que providencie a colocação de placa de proibido estacionar na rua Batori José Rodrigues dos 22 

Santos, no trecho compreendido entre as ruas Eva dos Santos Quinhones e Bento Gonçalves. Indicação: 23 

192 Fabiano Pires-MDB-Dispõe sobre a pavimentação asfáltica das ruas do bairro progresso e dá outras 24 

providências. Indicação: 193 Fabiano Pires- MDB- Dispõe sobre a troca dos postes de luz avariados em 25 

estrago de temporais, vendavais ou com o desgaste natural devido às intempéries do tempo. Indicação: 26 

194 Daiane Gonçalves- PDT Que sejam realizadas campanhas de divulgação das formas de transmissão 27 

das doenças infectocontagiosas. Indicação: 195 Daiane Gonçalves-PDT-Que seja implantado o Projeto 28 

Eldorado Digital nas escolas da rede municipal de ensino de Eldorado do Sul. A palavra esta com o 29 

Presidente em exercício Fabiano Pires: Deixando registrado e agradecendo também a presença do Zé 30 

Maria patrão do CTG Porteira da Tradição, obrigada pela participação, prestigiando a nossa sessão.  31 

PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO COM ENTRADA - Projeto de 32 

Lei do Executivo 79 - "Autoriza a cessão de uso de 01 (uma) unidade habitacional para família em 33 

vulnerabilidade social." Projeto de Lei do Executivo 81 -  "Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de 34 

junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº 4.561, de 21 de 35 

setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei 36 

Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município 37 

para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." Projeto de Lei do Executivo 82 -38 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar um valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ao CTG 39 

Porteira da Tradição para programa cultural dentro das festividades de aniversário do Município e dá 40 

outras providências " A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente gostaria de 41 

incluir na ordem do dia, o projeto de n°83, e solicitar que seja votado em regime de urgência os projetos 42 
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n°81, n°82 e n°83. A palavra está com o Presidente em exercício Fabiano Pires: O pedido da 1 

Vereadora Daiane esta em discussão, não havendo ninguém para discutir eu coloco em votação, os 2 

vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores.  Projetos lidos  3 

baixam às Comissões, vamos a votação dos projetos, solicito a leitura do projeto de lei municipal  do 4 

poder executivo de n° 83. Projeto de lei n°83 também baixa as comissões. Quando são onze horas e dez 5 

minutos suspendo a sessão para reunião das comissões permanentes. Quando são onze horas e dezoito 6 

minutos dou por reaberta a sessão. VETO PARA APRESIAÇÃO E VOTAÇÃO: Veto 01- De 7 

Iniciativa do Poder Legislativo que dispõe sobre a concessão de isenção do IPTU a pessoas com 8 

deficiência ou com doença considerada grave. A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano 9 

Pires: Este veto esta apto para ser discutido e votado, o veto esta em discussão, não tendo ninguém para 10 

discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos 11 

os vereadores, uma orientação da Melissa a votação do veto tem que ser nominal, então algum dos 12 

Vereadores manifestam a questão do veto. A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano 13 

Pires: Vereador João Cardoso?. A palavra esta com o Vereador João Cardoso: Favorável. A palavra 14 

esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Vereador Juliano Soares? A palavra esta com o 15 

Vereador Juliano Soares: Favorável. A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: 16 

Vereador Rogério Munhoz? A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: Favorável. A palavra 17 

esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Vereador Francisco Alexandre Morfan? A palavra 18 

esta com o Vereador Francisco Alexandre Morfan: Favorável. A palavra esta com o Presidente em 19 

exercício Fabiano Pires: Vereadora Daiane Gonçalves? A palavra esta com a Vereadora Daiane 20 

Gonçalves: Favorável. A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Vereador Vidal 21 

Amaral? A palavra esta com o Vereador Vidal Amaral: Favorável. A palavra esta com o Presidente 22 

em exercício Fabiano Pires: Vereador Delmar Nunes? A palavra esta com o Vereador Delmar Nunes: 23 

Favorável. A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Aprovado por todos os 24 

Vereadores. ATA PARA VOTAÇÃO: Ata 08 – Sessão Ordinária de 03.04.2018, A palavra esta com o 25 

Presidente em exercício Fabiano Pires: Ata 08, esta apto para ser discutido e votado, a ata esta em 26 

discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam 27 

permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores.  PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E 28 

VOTAÇÃO. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA 29 

VOTAÇÃO:  Projeto de Lei 72 - "Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe 30 

sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº 4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe 31 

sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de 32 

novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 33 

2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: 34 

Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para 35 

ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, 36 

os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 37 

73 "Altera a Lei Municipal nº 3.792, de 19 de dezembro de 2012, que institui a Taxa de Licenciamento 38 

Ambiental, e da outras providências." A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: 39 

Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para 40 

ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, 41 

os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 42 

74 -"Altera a Lei Municipal nº 4.679, de 19 de abril de 2018, e da outras providências." A palavra esta 43 

com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os 44 
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pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não 1 

tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 2 

aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 75 -"Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de 3 

novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 4 

2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires 5 

Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para 6 

ser discutido e votado, o projeto esta em discussão não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, 7 

os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 8 

76- "Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa 9 

do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." A palavra esta com o 10 

Presidente em exercício Fabiano Pires: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres 11 

das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão não tendo 12 

ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 13 

aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 77- "Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 14 

2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº 4.561, de 21 de setembro de 15 

2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei Municipal nº 16 

4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício 17 

financeiro de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018 A palavra esta com o Presidente em exercício 18 

Fabiano Pires: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, 19 

esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão não tendo ninguém para discutir , coloco 20 

em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. 21 

Projeto de Lei 78- "Autoriza o Poder Executivo a manter a Adesão ao PIT - Programa de Integração 22 

Tributária, e da outras providências." A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: 23 

Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para 24 

ser discutido e votado, o projeto esta em discussão não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, 25 

os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 26 

81-  “Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-27 

2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a 28 

elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que 29 

estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária 30 

Anual 2018.” A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Este projeto tem o parecer 31 

jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o 32 

projeto esta em discussão A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: Eu queria aqui, não 33 

contrariar o Vereador Chico Colono, mas também fazer meu, vender meu peixe aqui né, é, essa, esse 34 

projeto ai nós já tivemos, estamos a dias correndo atrás, infelizmente ficou um ano e meio parado lá, por 35 

questões interna lá do executivo, e nós tamos em cima do laço pra poder aprovar esse recurso aqui né, 36 

assim foi como foi o projeto da praça do Residencial, então esse recurso vem pra implantação da praça 37 

no, na bairro Chácara né, iniciativa do Vereador Juliano, é, que nós tivemos problema de, temos que 38 

aprovar a questão orçamentária pra poder liberar esse recurso na caixa, e só temos o prazo até o final do 39 

mês pra poder, é, viabilizar isso ai, né, é, tem que fazer a licitação e tem que fazer a primeira medição até 40 

o final do mês, é, na verdade eu corrijo a minha fala, a do início, não é o projeto ainda oitenta e três, que 41 

eu quero me referir depois é o oitenta e três, mas esse oitenta e um  também é um projeto que a gente tava 42 

preocupado que viesse pra casa, pra que a gente pudesse suplementar essa dotação pra que pudesse 43 

viabilizar esse recurso ainda este ano né, antes do período eleitoral. A palavra esta com o Vereador 44 
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Juliano Soares:Senhor presidente! Primeiramente parabenizar o executivo municipal, na pessoa do 1 

prefeito Ernâni, o planejamento, né, muito técnico esses projetos, essas emendas parlamentares, é um 2 

recurso que a Caixa toda hora aponta alterações né, então a gente sabe que é complicado, é uma luta de 3 

um bom tempo, nós tamos desde dois mil e quinze tentando fazer essa praça no Bairro Chácara, no Bairro 4 

Chácara tem três mil famílias então a gente vai ter um espaço de área de lazer lá, se Deus quiser nos 5 

próximos dias a gente tá aí, execução, dando início na obra, nós precisamos iniciar esse mês, senão nós 6 

vamos perder o recurso, né, então quero deixar aqui gravado, e eu quero agradecer o prefeito Ernâni, o 7 

vice-prefeito Ricardo, o secretário de planejamento Fábio Leal, que garantiram também com uma 8 

contrapartida um pouco maior também, né, pra que a gente consiga construir essa praça junto à UBS do 9 

Bairro Chácara que é uma reivindicação da comunidade e também vai ajudar a terminar aquela estrutura 10 

ali, né, uma área de lazer, uma UBS pra atender a comunidade do Bairro Chácara ali, é uma vitória do 11 

executivo e também do legislativo, então fico feliz, tô imensamente agradecido, espero que tenha inicio 12 

essa obra, essa obra é importante pra comunidade e não posso deixar de agradecer essas pessoas, 13 

principalmente essas três pessoas, o prefeito Ernâni, o vice-prefeito Ricardo, o secretário de planejamento 14 

Fábio Leal. Obrigado. A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: não tendo mais 15 

ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 16 

aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 82- "Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar 17 

um valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ao CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO para programa cultural 18 

dentro das festividades de aniversário do Município e dá outras providências ". A palavra esta com o 19 

Presidente em exercício Fabiano Pires: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres 20 

das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra 21 

esta com o Vereador Rogério Munhoz: Presidente é doação pra CTG porteira da tradição né 22 

desenvolveu semana cultural e genetchada programação de aniversário do município  é que tu vê a gente 23 

aqui estamos aprovando vários projetos de urgência né um até com entrada na ordem do dia né a gente é 24 

sensível essas questões esse projeto de doação de onze mil reais a  porteira da tradição nos não tivemos 25 

acesso a planilha de apresentação do que vai ser gasto quais os recursos mais também sabemos da 26 

importância desse evento por isso estamos votando em urgência por que entendemos também a 27 

necessidade a urgência e também  além da urgência da necessidade da importância de um evento cultural 28 

do nosso município principalmente ligado ao tradicionalismo  é o município de eldorado do sul tem essa 29 

veia forte do tradicionalismo né e de forma alguma  nos vamos nessa casa  impedir mesmo  não sabendo 30 

detalhes da planilha ia solicitar mais  como já vamos aprovar de urgência é vamos aprovar por que 31 

sabemos da importância da necessidade de um evento cultural principalmente ligada ao tradicionalismo 32 

que é tão  forte no nosso município .A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: não 33 

tendo mais ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como 34 

estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 83-“Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de 35 

junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de 36 

setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei 37 

Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município 38 

para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A palavra esta com o Presidente 39 

em exercício Fabiano Pires: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das 40 

comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão A palavra esta 41 

com o Vereador Rogério Munhoz:  Presidente agora assim  o projeto aqui destacar o mérito o devido 42 

mérito merece esses são emendas orçamentárias de dois mil e quinze assim  como o projeto oitenta e um 43 

emenda da praça do bairro Chácara  são emendas de dois mil e quinze né na época do prefeito na época 44 
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do prefeito Sérgio Munhoz um negócio que deixou  custo direcionado né tanto praça como esse dois 1 

recurso que são quatrocentos e noventa e um mil do Afonso Mota e duzentos e quarenta e nove e mostra 2 

duzentos e quarenta e nove deputado Stédile que foi direcionado então já pro  bairro sol nascente sabendo 3 

das necessidade  principalmente da Avenida Assis Brasil  que é o acesso de entrada do bairro né e 4 

algumas outras vias  então quatrocentos e quarenta e um mil em dois mil e quinze foi direcionado  lá para 5 

o bairro sol nascente né então eu fui um que correr atrás  que foi viabilizado  pra hoje ainda bem a gente 6 

possa fazer a licitação aprovar na casa  a licitação e fazer a primeira missão até no final do mês  pra que  7 

não se entre  no período eleitoral e possa executar só no ano que vem e além disso nos tínhamos trinta e 8 

seis meses para execução e vinte e  quatro messes pra execução e a gente  perdeu esse prazo não 9 

encaminhado a documentação daquele outro problema  na secretário do  planejamento e nos todos somos 10 

conhecedores então tá me cima do laço não podemos perder esse recurso é um investimento importante 11 

pro moradores do bairro do sol nascente que vai melhorar muito  a qualidade de vida deles com a questão 12 

do asfaltamento mais com a pavimentação  não travado seria isso senhor presidente sou favorável .A 13 

palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Acho que mais uma vez também agradecer também o 14 

Alexandre que no início da gestão correu atrás também ali, pra que essas emendas que ficaram da, do ano 15 

anterior, que é umas emendas que a gente tava acompanhando, né Rogério, da Rosário, do (…) ali e do 16 

Afonso Mota né, que era uns quase setecentos mil se eu não me engano, não tá (…) né, se eu não me 17 

engano, e houve um empenho, a gente sabe que, infelizmente, sempre dá algum problema, mas que tão 18 

vindo a somar com o orçamento do município e eles são importantes, fazendo uma ressalva aqui, eu não 19 

agradeci a Deputada Maria do Rosário que já tá na sexta emenda dela, totalizando um milhão e poucos de 20 

recursos em dois, três anos ai com o município de Eldorado do Sul, é muito dinheiro, e dinheiro que é 21 

importante pra casa, pra ajudar a melhorar as condições  de atendimento a nossa população, obrigado.  A 22 

palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires não tendo ninguém para discutir , coloco em 23 

votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. 24 

PROJETO DE RESOLUÇÃO PARA VOTAÇÃO: Projeto 03- Gabinete da Presidência- institui-se a 25 

cédula de identidade funcional dos vereadores do poder legislativo. A palavra esta com o Presidente em 26 

exercício Fabiano Pires: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões 27 

favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para 28 

discutir eu coloco em votação aprovado por todos os Vereadores. MOÇÃO PARA VOTAÇÃO: Moção 29 

03- Gabinete da Presidência, Encaminha Moção de reconhecimento e aplauso à Leonora Weimer, 30 

representante de Eldorado do Sul e vencedora do concurso Miss Rio Grande do Sul 2018. A palavra esta 31 

com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Esta Moção esta apto para ser discutido e votado, o 32 

projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação aprovado por todos os 33 

Vereadores. A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Em tempo, eu gostaria só de 34 

mencionar a questão do projeto setenta e dois que foi aprovado hoje por todos os vereadores, que é uma 35 

abertura de recurso da coordenadoria da mulher, então nós conseguimos ativar a coordenadoria, mas a 36 

gente sabe que sem dinheiro é complicado de trabalhar, então a gente garantiu recursos, foi conversado 37 

com a procuradora né que ela precisa de recursos, então um pouquinho da assistência, um pouquinho da 38 

educação, um pouquinho da saúde, todos entenderam que é necessário isso pra contratações e compra de 39 

materiais e materiais pra divulgação de campanhas, enfim, então agora a coordenadora da mulher já tem 40 

recursos pra poder efetivamente iniciar um trabalho de efetividade e de resultado pras nossa comunidade 41 

e as mulheres de Eldorado do Sul.  A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Peço 42 

a secretaria que proceda a chamada para as explicações pessoais. NÃO HAVENDO USO DA 43 

TRIBUNA. Gostaria de agradecer a presença de todos a participação, e lembrar que temos júri dia seis de 44 
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seis e o júri sete do seis foi cancelado, amanha não haverá expediente, quando são onze horas e vinte 1 

minutos dou por encerrada a Sessão do dia cinco de junho de dois mil e dezoito. 2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 
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