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Ao doze dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram-se no Plenário Dejalmo 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 

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

ENTRADA: Projeto de Lei 001/2018: "Altera o artigo 7º da Lei Municipal nº 2595, de 16 de fevereiro 15 

de 2007, que cria cargos e estabelece salários do Poder Executivo do Município de Eldorado do Sul, e dá 16 

outras providências.” A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão 17 

representativa. Projeto de Lei 002/2018: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter 18 

temporário de excepcional interesse público, 03 (três) Operadores de Máquina, 02 (dois) motoristas e dá 19 

outras providências." A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão 20 

representativa. Projeto de Lei 003/2018: “Altera o artigo 5º da Lei nº 4.571 de 17 de outubro de 2.017, 21 

Prorrogando a vigência para 31 de dezembro de 2019, e da outras providências.” A palavra está com o 22 

Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 004/2018: 23 

“Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do 24 

Município para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018”. A palavra está com o 25 

Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 005/2018: 26 

"Cria o auxílio-moradia para custear despesas de moradia dos profissionais médicos, oriundos do 27 

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (PMMB), estabelece regras, revoga disposições em 28 

contrário e dá outras providências." A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto 29 

baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 006/2018: “Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de 30 

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

setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei 32 

Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município 33 

para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A palavra está com o Presidente 34 

Gelson Antunes: Este projeto baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 007/2018: "Concede 35 

Revisão Geral Anual da remuneração de todos os servidores municipais, Conselheiros Tutelares, exceto 36 

os agentes políticos, e dá outras providências.” A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este 37 

projeto baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 008/2018: “Altera o §4º do artigo 1º da Lei nº 38 

3.490 de 13 de maio de 2.011, e da outras providências.” A palavra está com o Presidente Gelson 39 

Antunes: Este projeto baixa a comissão representativa. PROJETO DO LEGISLATIVO COM 40 

ENTRADA: Projeto de Lei 001/2018: "Concede Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores 41 

do Poder Legislativo e dá outras providências.” A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este 42 

projeto baixa a comissão representativa. Projeto de Lei 002/2018: "Concede Revisão Geral Anual da 43 

remuneração dos Vereadores e dá outras providências.” A palavra está com o Presidente Gelson 44 
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Antunes: Este projeto baixa a comissão representativa. A Palavra está com a vereadora Daiane 1 

Gonçalves: Presidente peço que todos os projetos lidos, sejam votados em regime de urgência. A palavra 2 

está com o Presidente Gelson Antunes: Coloco em discussão o pedido da vereadora Daiane, não tendo 3 

nenhum vereador para discutir, coloco em votação o pedido da vereadora Daiane, os vereadores que 4 

concordarem permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores o pedido da Vereadora Daiane. 5 

A Sessão Está Suspensa. Reunião da Comissão Representativa. Reabre a sessão. PROJETOS DE 6 

LEI DO EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 001/2018: A palavra está com o 7 

Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico 8 

favorável. O projeto 001 está em discussão, não tendo mais nenhum vereador para discutir eu coloco o 9 

projeto 001 em votação, o vereador que concordar permaneça como está. O projeto 001 foi aprovado por 10 

todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 002/2018: A palavra está com o Presidente Gelson 11 

Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O 12 

projeto 002 está em discussão. A Palavra está com o vereador Rogerio Munhoz: Esse projeto bota a 13 

nossa líder de governo agora, começa a fazer uma perguntas, aqui diz que é três mas estamos criando 14 

cinco cargos de motorista e estamos contratando só três, eu não sei se tem vaga ainda no concurso e 15 

parece que não tinha mais e também a questão de operador de maquina que estão contratando emergencial 16 

para operador também não sei se tem mais no concurso aprovado. A Palavra está com a vereadora 17 

Daiane Gonçalves: isso não tem mais pra ser chamado, mas existe cargo criado de operador e o 18 

motorista vai ser criado por que vai ser chamado pra outras finalidades, pra este programa vão ser 19 

chamados(...). A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Não tendo nenhum vereador para 20 

discutir coloco o projeto lei 002 em votação o vereador que concordar permaneça como está. Aprovado 21 

por todos os vereadores presentes. A Palavra está com o João Francisco Moraes Cardoso: Presidente 22 

gostaria de parabenizar o governo com mais este projeto que vem beneficia grande parte da população 23 

cabe a participação da questão da parte do município que é o meio rural os assentamentos é dizer que isso 24 

foi uma conquista ainda lá a quatro anos atrás aonde a gente conseguiu quatorze (...) de maquinas para 25 

quatorze regiões do estado e por devidos problemas a gente não conseguiu naquela época parcerias aqui 26 

no município para que estas maquinas viessem supri as necessidades as estradas como a da roseira, a 27 

estrada que foi feito o projeto nessa casa que é o assentamento na Sans Souci entre outros e acabou 28 

ficando prejudicado por que a prefeitura não tinha lastro econômico nem de maquina pra consegui pra 29 

fazer toda a parte de base da estrada que já estava deteriorada pelas chuvas e caminhões pesados 30 

desfiando grande parte do pedágio, então agradecer o executivo por que teve uma intensa vista de vontade 31 

do prefeito do vice prefeito ou secretários  por varias vezes ir atrás desse (...) de maquinas, então esta 32 

vindo pra cá duas maquinas, duas caçambas praticamente novas mais uma maquina niveladora e em 33 

seguida que estava junte neste e por problemas que deu em são Francisco de Assis acabou fundindo o 34 

motor lá então isso precisa ir pra eleição e demora muito e o valor é em torno de trinta a quarenta mil pra 35 

arrumar o motor da maquina hidráulica grande então não esta vindo agora mais que possivelmente logo 36 

na frente vem então isso ficara por noventa dias aqui no município podendo se alastra se for necessário 37 

estica um pouco mais o tempo da maquina, isso vem pra arruma todas as estradas municipais que ligam 38 

os assentamentos todas as entradas ate a casa ate as moradias, e numa discussão um debate e com os 39 

moradores dos assentamentos pra que faça uma parceria junto a prefeitura, já esta um bom debate pra que 40 

a gente consiga arruma estradas e lavouras então isso vai trazer o que ainda nunca teve que é uma 41 

estruturação da malha rodoviária interna que isso vai beneficia no ônibus escolar que vai e que muitas 42 

vezes no inverno atolava, os caminhões saindo com produção que passavam por la que atolavam não vão 43 

atola mais, então terá um trabalho que a prefeitura vai fazer e a questão desta contratação que vai ser feito 44 

os operadores dos motoristas do encaibramento que vai ser conta da prefeitura o óleo, manutenção e 45 
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outras coisas que vem do município ne então isso uma contra partida significativa muito boa por que no 1 

assentamento IRGA principalmente e outros durou entre oito e dez anos o em saibramento que foi feito 2 

no passado e que imagina tu fazer isso agora só daqui oito ou dez anos tu vai fazer uma nova além das 3 

maquinas dos veículos todos que passam por ali, não te problemas de manutenção de quebra e outras 4 

coisas e o município só vai fazer depois com suas maquinas manutenção leve então isso vem acarreta 5 

num avanço muito grande que muitas vezes não se tem dimensão da quantidade de quilometro que 6 

eldorado do sul tem e a quantidade de quilometro que tem internamente os assentamentos estradas 7 

municipais enfim internas e lavouras por muitas vezes em todos os governos se tirava os sábados e os 8 

domingos pra trabalha na ante safra a consegui tira produção de dentro dos assentamentos a prefeitura 9 

ajudava a fazer isso e agora fazendo isso num programa como este com essa maquinas que estão vindo 10 

iniciativa parte disso vai acarreta em estradas boas a produção maior com maior liquides digamos na 11 

sobra pro agricultor então eu queria agradecer o executivo e dizer que, de parte o executivo esta 12 

cumprindo a sua função pra um projeto tão importante como este e na insistência do prefeito em varias 13 

vezes instituir volta ir de novo então essa é minha pequena (...) desse programa que muito foi lutado pra 14 

consegui libera do governo federal esse dinheiro pra consegui libera pras quatorze regiões e olhando as 15 

treze regiões do estado usando isso e nós em eldorado do sul só agora vamos usar isso e aqui tem uma 16 

peculiaridade que as outras regiões do estado, regiões secas, regiões alta eldorado do sul é região baixa, 17 

região que alaga superfície subsolo agua ta aflorando qualquer chuva que da atola na estrada ponto de 18 

problemas mas certamente estamos com noventa e nove por cento no caminho burocrático andado, pra 19 

este projeto aqui e depois aproveita todo o verão pra fazer esta parte aqui, obrigado! A palavra está com 20 

o Presidente Gelson Antunes: Muito bem Vereador Tigre seu comentário muito pertinente demonstra 21 

parceria que foi votada para se consolida e nós temos hoje a grata satisfação de vota este projeto de inicio 22 

do ano de dois mil e dezoito aproveito o momento pra dar as boas vindas a comunidade, aos funcionários 23 

da casa também ao executivo municipal que representado pela secretaria Juliana Carvalho da saúde, 24 

secretario da Habitação João Ferreira, também doutor Hariel, a Carla da saúde, são secretarias que atuam 25 

muito em nosso município uma alegria uma satisfação tê-los conosco nessa sessão extraordinária. Esta em 26 

votação o vereador que concordar permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. 27 

Projeto de Lei 003/2018: A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a 28 

Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O projeto 003 está em discussão. Não 29 

tendo nenhum vereador para discutir coloco o projeto lei 003 em votação o vereador que concordar 30 

permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei do Executivo 31 

004/2018: A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão 32 

Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O projeto 004 está em discussão. A palavra 33 

está com o Vereador Juliano Soares: Senhor Presidente primeiramente parabenizar a secretaria de 34 

saúde a importância dessa compra nos últimos dias tem sido bem questionado a secretario em exercício 35 

Marcelo que ia ser feito a compra para esse ano a gente fica feliz porque a população vai ser atendida aqui 36 

diretamente não estava deixando de ser atendida mais transferia para outro município e muitas vezes são 37 

casos mais graves e sendo atendido por aqui e de estrema importância parabéns a equipe da secretaria de 38 

saúde esta toda ai reunida e importante este movimento melhorar nosso pronto atendimento aqui esse ano 39 

e um ano bem atípico para nós agente fez um esforço da bancada de trazer recursos para ajudar a 40 

secretaria e fazer a reforma do prédio vamos fazer também á solicitação de emenda para comprar o 41 

gerador também se deus quiser que seja paga esta emenda para o posto de saúde para quando ou ver falta 42 

de luz não deixamos de fazer o atendimento para nossa população que e tão carente então parabéns a 43 

secretaria que esta fazendo um excelente trabalho parabéns ao secretario em exercício Marcelo que 44 

também nos atendeu ali muito bem e prontamente a Carla as meninas a gente e favorável ao projeto e 45 
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dizer pra vocês também que estamos em sintonia em questão dos recursos para melhorar o atendimento 1 

no nosso município obrigado. A palavra está com o Vereador Rogerio Munhoz: Senhor presidente eu 2 

acho que é interessante esse projeto, como já diz na exposição de motivos esse aparelho de raio x ele só 3 

passou por manutenções né secretário, agente sabe que volta e meia agora no final do ano estava 4 

estragado, veio varias pessoas nos procuraram, sobre a questão do raio x e agente sabe que já está 5 

ultrapassado temos que ter uma coisa mais moderna, eu não sei qual o tipo de raio x que vai comprar, 6 

quais as possibilidades que da pra comprar, o digital, eu sei por que eu quebrei o dedo no meio do ano e 7 

eu achei espetacular, plano de saúde né, ai o caro foi lá e tirou o raio x né o cara foi lá e o médico 8 

começou a olhar a minha mão assim , ai achou por que ele puxou bem próximo e tinha uma pequena 9 

figurazinha no osso, achei muito legal porque por esses nossos raio x e na maioria dos raio x tu não 10 

detecta essas pequenas, era uma fissura muito pequena que ele só conseguiu ver no momento que ele 11 

mexeu em 3D acho que é isso né?! E trouxe bem próximo da tela e mostrou, olha aqui tem uma coisinha 12 

de nada, que não apareceria em um raio x normal com certeza, então se é digital maravilha né isso é 13 

fantástico né, agente tem que acompanhar a tecnologia, agente tem que se modernizar, parabéns a 14 

secretaria, a secretária aos secretários adjuntos, por que na verdade é um todo e é um belo trabalho que 15 

agente tem acompanhado e eu acho que é isso agente tem que vestir a camisa da saúde, saúde é uma coisa 16 

assim que tu não pode ser , eu sempre fui assim mesmo que sendo politico, eu descordo as vezes tu tem 17 

que ser um politico pra botar lá, tu tem que ser além de politico tem que gostar da saúde e é uma área 18 

assim que eu particularmente não sei se eu teria esse fim pra trabalhar na saúde por que é uma coisa muito 19 

puxada, tu tem que ter muito conhecimento muita dedicação, não é fácil, de madrugada eu sei que de vez 20 

em quando eu domingo de manhã eu acionei a secretária com uma situação e é assim mesmo né ela te 21 

absorve muito o teu trabalho, então está de parabéns a Juliana a sua equipe toda, o Marcelinho que utilizo 22 

muito o Marcelinho lá, baita parceiro mesmo Juliana, realmente agente tem que reconhecer, não só ele as 23 

outras também mais é os que agente mais utiliza assim e sempre está disposto a ajudar a nos auxiliar a nos 24 

ajudar a nos orientar em algumas situações e agente vota esse projeto bem contente que agente vai poder 25 

oferecer a comunidade uma estrutura melhor nas questões de raio x a nossa comunidade. A palavra está 26 

com o Presidente Gelson Antunes: Da minha parte também quero parabeniza a secretaria de saúde 27 

como bem falou o vereador Rogério um emprenho muito grande a Juliana esta em férias e hoje o 28 

secretario é o Marcelinho isso é muito lindo este empenho eu tive já duas vezes ali no posto de saúde ate 29 

eu mesmo precisando de atendimento e as vezes encontrei a juliana ali e mesmo estando em férias é o que 30 

o senhor falo vereador Rogério uma questão de sacerdócio não é pra qualquer um abraçar e trabalha com 31 

esta garra que vocês trabalham ali lidando com família em momento de estres, de vulnerabilidade 32 

emocional e quando tudo esta acabando quando a saúde acaba o mundo desmorona e é nesses momentos 33 

que vocês entram, e vocês tem feito uma coisa muito importante que é humaniza o atendimento da 34 

atenção as vezes uma palavra faz toda uma diferença e isso vocês tem se empenhado pra fazer, além deste 35 

atendimento humanizado vocês estão buscando recursos pra qualifica o atendimento no nosso posto 36 

atendimento, então parabéns a toda a equipe que é uma equipe muito parelha secretaria Juliana uma 37 

equipe que não da pra dizer um mais atencioso que o outro da minha parte por que sempre que a gente ali 38 

recorre a gente é muito bem atendido a equipe é parceira de longa data e sempre nos ajudando e isso é 39 

muito gratificante hoje pra gente vota este projeto que é importante pra este município, parabéns ao 40 

prefeito ao secretario da fazenda que contão bem as moedas la ao ponto de sobra duzentos e cinquenta mil 41 

pra ser investido num equipamento importante deste. Não tendo mais nenhum vereador para discutir 42 

coloco o projeto lei 004 em votação o vereador que concordar permaneça como está. Aprovado por todos 43 

os vereadores presentes. A palavra está com o Vereador João Cardoso: Presidente também quero 44 

agradecer a equipe não só por estar mas por ter uma questão muito nobre que esta humanitária humana né 45 
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do esforço do trabalho do conjunto a qual a gente vai lá que e nosso papel de olhar pra ver se esta tudo 1 

bem fiscalizar e o outro é vivenciar e ver o esforço que muitas vezes a gente vai lá junto a gente ver que 2 

não tem toda a estrutura que teria de ter a necessidade de ter lá e não tem e falta muito o essa questão do 3 

raio x e um passo olha bem o raio x e numa idade de dezoito para dezenove anos dez de noventa e nove 4 

olha o atraso tecnológico desse raio x temos que reconhecer que um raio x novo vai trazer pro conjunto 5 

dos nossos munícipes uma pessoa machuca a perna um braço qualquer coisa que dá você não tem um raio 6 

x funcionando acontece que varias vezes fomos ali com pessoas tem que ir pro pronto socorro e outros 7 

hospitais e ficar rodando o dia inteiro e a pessoa passando dor porque você não consegui ver oque ela tem 8 

então vai ter ali e já ver oque tem se e possível fazer por ali mesmo sem ter que se locomover para outro 9 

local com deslocamento já sabe pra onde vai e já vai saber oque aquela pessoa tem se e grave ou não 10 

então acho que isso avança muito e de novo dizer que o executivo o prefeito em si  esta tendo uma grande 11 

responsabilidade porque pelo que vi em outras secretarias muitas coisas que tem uma importância 12 

relevante mas que muitas foram cortados tu fica olhando e quando vai ver na questão central muitas 13 

coisas estão sendo preservada e investindo onde e necessário que e na educação e na saúde hoje de manhã 14 

não sei se todos assistiram na RBS e outros meios de comunicação que o governo federal esta cortando 15 

um investimento de cinco seis anos que é a ampliação do hospital de clinicas estão cortando verbas da 16 

onde o mais triste momento vão procurar o recurso e ai você olha o nosso município investindo aonde 17 

num momento mais difícil e as pessoas procuram e sejam atendidos você pode ver a inversão de 18 

responsabilidade que o executivo esta tendo porque certamente já fechou o hospital Belém e outros as 19 

pessoas de outros municípios de outras regiões que vem a porto alegre não vão encontrar aquilo que 20 

encontrava antes que não tem no seu município e Eldorado do Sul certamente muitos iam para porto 21 

alegre no vão ter esse atendimento mais qualificado aqui com aparelho e com uma equipe mais médicos 22 

tem os projetos aqui e quase toda a semana esta tendo uma equipe mais qualificada médicos aparelhos 23 

tem as UBS que é um trabalho que vem de longe então eu estou muito tranquilo porque a gente vê nos 24 

projetos a centralidade da importância da demanda que o município tem então essa e a minha justificativa 25 

de voto presidente porque tem uma importância imaginável quando se lê o papel muitas vezes você não 26 

conhece a causa não consegue abranger esse empenho quero agradecer ao executivo e a equipe 27 

maravilhosa que nunca diz não embora a gente saiba que muitas vezes não e possível o Marcelinho 28 

ligando os médicos correndo de um lado para outro para ver oque dar para fazer porque muitas vezes e 29 

praticamente impossível mas eles tentam para que se torna possível atender aquelas pessoas que vão ate lá 30 

e tem muitas reclamações e vai continuar tendo porque a gente sabe que quando você lida e o Rogerio 31 

falou muito bem quando você lida com ser humano e uma doença quando chega lá o psicológico das 32 

pessoas estão abaladas e vocês não estar centrado naquilo paciência não estar equilibrado também se 33 

perde o equilíbrio e precisa ser uma equipe muito boa e comprometida para aguentar o repuxo de lá eu 34 

acho não acho tenho certeza que outra secretaria tenha a responsabilidade que tem que ter lá e o equilíbrio 35 

emocional então quero nesta justificativa de voto que continue essa equipe assim e esperamos que nós 36 

tenhamos em dois mil e dezoito mais projetos mais raio x mais gerador quando falta luz que e um dos 37 

problemas não só aqui em eldorado em outros lugares a gente consiga conseguir esses recursos que são 38 

escassos e investir na área da saúde porque se nós tiver educação tiver saúde tiver segurança as outras 39 

coisas se consegue com trabalho né obrigado. A palavra está com o Vereador Rogerio Munhoz: 40 

Vereador se me permite  gente esta quase um mês sem usa a tribuna aqui ficamos com saudade do 41 

microfone, mas ate pedindo uma parte para o vereador tigre me preocupa muito, na verdade a saúde se 42 

torna um psicólogo ne me preocupou muito a questão do hospital de clinicas e eu utilizo muito o hospital 43 

de clinicas por causa da minha filha já a muitos anos e que maravilha quando fizeram aquela ampliação 44 

que já esta oitenta por cento pronta ne então falta pouquinho pra termina enfim as pessoas na época 45 
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trancaram lá por causa da questão da arvores que tinham que tira, mas po tá dentro da cidade tu compensa 1 

em outro lugar mas já foi toda uma luta pra se concilia um hospital que já esta oitenta por cento pronto vai 2 

se para uma estrutura já estavam discutindo a questão de medico estruturas de materiais em fim pra 3 

coloca em funcionamento e agora os recursos que pra mim que utilizo o hospital de clinicas a muitos anos 4 

é muito triste essa noticia mas também esta semana eu tive uma situação não e eu de usa mais tive que 5 

acompanha um amigo que teve que baixa ali no regional que havia promessa e já havia recurso inclusive 6 

o mantenedor do hospital beneficência portuguesa que hoje esta em crise também ne mas seria o 7 

mantenedor do hospital de Guaíba ne que era o hospital regional que também vieram trazer todo o projeto 8 

e recurso que esta ouvindo ne vereador tigre e que começou a obra la ne eu estie la mais de uma vez e 9 

estive verificando isso, uma obra começada parada ne e a gente ve a nossa carência de saúde que a gente 10 

vive no brasil, no mundo inteiro e  a gente ve obra para isso é muito triste por que a comunidade precisa 11 

ne esse cidadão que eu acompanhei ele precisa transfusão de sangue e as pessoas tem que ir ate ali em 12 

Guaíba pra Guaíba leva la no banco de sangue pra fazer todo o trabalho de retira o sangue e de coloca 13 

sangue em outra pessoa em fim todo esse procedimento uma cidade de Guaíba ai  enorme ne e todos os 14 

municípios da regiões e que da não sei quantos milhões de habitantes e nós não temos o hospital regional 15 

pra atender, nem uma maternidade, nem maternidade nós temos então estes problemas de saúde são 16 

crônicos no brasil e convive com a expectativa de melhorar um pouco e vem estas situações de corte de 17 

recursos e obras inacabadas e sendo vandalizados em fim então isso é muito triste se me permite 18 

presidente quando falava do projeto três que deus aquele problema presidente eu passei pra Daiane que eu 19 

sei que esta assistente social é pra atendimento provavelmente pra progresso ne secretario João também é 20 

ne eu sei que esta assistente social é do Ferreira provavelmente aquele projeto da, finalmente aquele 21 

projeto da regularização fundiária do progresso que veio pro município finalmente é me preocupei ali por 22 

que assim o projeto a lei essa iniciativa era por três meses se não me engano ate trinta e um de dezembro 23 

esta lei espirou e eles estão prorrogando esta lei no meu entendimento não poderia deveria haver um novo 24 

projeto de lei pelo tempo remanescente isso que eu passei pra Daiane da uma olhada aqui já encerrou 25 

então teria que ser votado antes de dezembro de repente tu tem e não tem  estou satisfeito. Projeto de Lei 26 

005/2018: A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão 27 

Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O projeto 005 está em discussão. A palavra 28 

esta com o vereador Juliano Soares: Eu tinha só uma duvida presidente até esclareci com o Marcelinho 29 

hoje de manha na verdade a gente tinha votado em agosto ou outubro também no mesmo caso então na 30 

verdade a gente ta só renovando. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Não tendo mais 31 

nenhum vereador para discutir coloco o projeto da lei 005 em votação o vereador que concordar 32 

permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 006/2017: A palavra 33 

está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem 34 

parecer Jurídico favorável. O projeto 006 está em discussão. Não tendo nenhum vereador para discutir 35 

coloco o projeto da lei 006 em votação o vereador que concordar permaneça como está. Aprovado por 36 

todos os vereadores presentes. A palavra esta com o vereador Juliano Soares: Justificativa de voto 37 

neste projeto este projeto é a autorização de credito ne pra obra de revitalização na avenida nessa nova 38 

rubrica a contra partida do munícipio era uma duvida minha na outra que ele veio acabou vindo e não foi 39 

votado agora que realmente precisa. Projeto de Lei 007/2018: A palavra está com o Presidente Gelson 40 

Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O 41 

projeto 007 está em discussão. Não tendo nenhum vereador para discutir coloco o projeto da lei 007 em 42 

votação o vereador que concordar permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. 43 

Projeto de Lei 008/2018: A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a 44 

Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O projeto 008 está em discussão. A 45 
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palavra está com o Vereador Rogerio Munhoz: este projeto esta abrindo na saúde a possibilidade, 1 

altera projeto trinta e quatro noventa que concede dedicação de coordenador na saúde em vários setores 2 

ne alguns com trinta por cento, outros com quarenta, outros com cinquenta, setenta e outros com cem na 3 

verdade ele estipula que todos poderão receber hora extra menos os que ganham setenta e cem por cento 4 

são vinte e quatro pessoas que ganham estes adicionais e dois só que ganham setenta e cem por cento 5 

então abriria com isso a possibilidade de vinte e dois que tem todas as categorias técnicos, médicos acho 6 

que tem ate administrativo não sei se é o mesmo e abriria a possibilidade de outros, é que abre a 7 

possibilidade de horas extras ne, sabe que na saúde é um problema as horas extras não sei se a juliana, 8 

deve ter uma justificativa pra isso que a gente abre uma margem de possibilidades mesmo dando o 9 

adicional mesmo a pessoa quando uma adicional, a possibilidade de horas extras também isso abre um 10 

precedente até pra outros setores da administração que também tem estes adicionais e que não permite 11 

pagamento de horas extras pode vir um efeito cascata em cima disso e a questão da hora extra que afinal 12 

de contas aponta total esta questão de horas extras então ela entende que contrata profissionais e não paga 13 

horas extras, então com o pagamentos de horas extras não sei como tu vai se organiza nesta parte a única 14 

preocupação acho que se tiver este entendimento e se tiver condicionado isso em alguma coisa uma 15 

organização neste sentido tá tranquilo só acho que pode abri procedentes pra outros setores.  A palavra 16 

está com a Vereadora Daiane: A gente tem alguns casos específicos na saúde que são de médicos, por 17 

exemplo, que esta a doutora Claudia e o doutor Ariel o doutor Ariel é coordenar de equipe e a doutora 18 

Ana Claudia é a reguladora então eles fazem uma escala de trabalho fora do seu horário de trabalho o que 19 

justifica hora extra e fora do expediente eles também trabalham então essa é a questão da coordenação, 20 

por exemplo, a doutora Ana Claudia esta sempre no telefone recebendo ligações dos hospitais de porto 21 

alegre pra encaixa consultas, cirurgias enfim então essa é justificativa de pagamento correspondente as 22 

duas funções eu acredito que isso não vá (...) as outras secretarias por que outras funções não recebem 23 

tanta hora extras por que   não trabalham fora do horário de expediente e na saúde acontece muito disso 24 

principalmente agora neste período de férias. A palavra está com o Vereador Rogerio Munhoz: Não 25 

seria mais interessante talvez uma opinião aumente esse adicional então não seria uma forma de tu 26 

consegui. A palavra está com a Vereadora Daiane: a questão é que às vezes é bastante horas extras as 27 

vezes viram a madrugada é relativo na verdade ne. A Palavra está com o Vereador João Francisco 28 

Cardoso: Pra mim não tem problema falando da questão de saúde das necessidades que tem e da 29 

responsabilidade que tem o prefeito e os secretários, que o Rogério já falou e eu quero dar ênfase nisso o 30 

grande risco do tribunal de contas fazer os apontamentos, mais se nos tivermos medo do judiciário e do 31 

tribunal de contas agente não faz nada, esse é também outro risco, uma questão social que todo o 32 

atendimento tem que ter né, tem que olhar pra quem realmente se dispõe a trabalhar fora de hora se 33 

esforçar, por um lado tu tem que reconhecer, reconhece com a questão monetária e daqui a pouco está 34 

sendo apontada eu acho que o prefeito e a própria secretaria já fez os cálculos dos riscos que corre mais 35 

também a responsabilidade que tem pra atender com o quadro que tem. A palavra está com o Presidente 36 

Gelson Antunes: Não tendo nenhum vereador para discutir coloco o projeto da lei 008 em votação o 37 

vereador que concordar permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores presentes. PROJETOS 38 

DE LEI DO LEGISLATIVO PARA VOTAÇÃO:  Projeto de Lei 001/2018: A palavra está com o 39 

Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico 40 

favorável. O projeto 001 está em discussão, não tendo mais nenhum vereador para discutir eu coloco o 41 

projeto 001 em votação, o vereador que concordar permaneça como está. O projeto 001 foi aprovado por 42 

todos os vereadores presentes. Projeto de Lei 002/2018: A palavra está com o Presidente Gelson 43 

Antunes: Este projeto tem a Comissão Representativa favorável, tem parecer Jurídico favorável. O 44 

projeto 002 está em discussão, não tendo mais nenhum vereador para discutir eu coloco o projeto 002 em 45 
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votação, o vereador que concordar permaneça como está. O projeto 002 foi aprovado por todos os 1 

vereadores presentes. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Quero agradecer a presença de 2 

todos, neste momento às onze horas e vinte minutos eu dou por encerrada a sessão extraordinária do dia 3 

doze de janeiro de dois mil e dezoito. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 

 5 

 6 

 7 

_________________________________                      _________________________________ 8 

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

 10 

 11 

 12 

_________________________________                     _________________________________                 13 

Ver. Delmar Nunes – PDT                                         Ver. Chico Colono – PMDB 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

       _________________________________                       _________________________________                                                       19 

Ver.         Ver. Rogério Munhoz – PSB                                           Verª. Daiane Gonçalves – PDT 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

       _________________________________                       _________________________________ 26 

              Ver. Gelson Antunes – PDT                                                    Ver. Juliano Soares - PT 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

____________________________ 33 

Ver.  Jorge Vidal Amaral-PMDB 34 

 


