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Aos tres dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às  quatorze horas e dez 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 

João Francisco Moraes Cardoso – PT, Rogério Goetz Munhoz– PSB, Jorge Vidal Amaral- PMDB, 11 

Juliano Soares – PT e Delmar Nunes – PDT. Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente 12 

Gelson Antunes: Bom dia senhores, havendo quórum regimental, vamos dar inicio a sessão ordinária três 13 

de abril de dois mil e dezoito. Versículo bíblico. Leitura das Correspondências. INDICAÇÕES COM 14 

ENTRADA: Indicação 92/2018 Vereador Vidal Amaral– MDB: Que seja providenciado a colocação 15 

de 02 lombadas na Estrada da Arrozeira, no bairro Irga. Indicação 93/2018 Vereador Vidal Amaral– 16 

MDB: Que através da secretaria competente elabore estudos para a construção de um complexo integrado 17 

de educação infantil e praça de lazer no bairro Chácara. Indicação 94/2018 Vereador Alexandre 18 

Morfan- MDB: Que seja providenciado a pavimentação no Bairro Delta do Jacuí. Indicação 95/2018 19 

Vereador Alexandre Morfan – MDB: Que seja providenciado o patrolamento, cascalhamento e 20 

compactação com rolo na Vila da Paz.  Indicação 96/2018 Vereador Rogerio Munhoz - PSB:.. Solicito 21 

ao Executivo Municipal, que providencie a pavimentação nas ruas do Bairro Sans Souci. Indicação 22 

97/2018 Vereador Rogerio Munhoz- PSB: Solicito que providências quanto a execução de reparos da 23 

rua 12 de outubro.  Indicação 98/2018 Vereador Gelson Antunes– PDT: Solicito a Secretaria 24 

competente a viabilidade de estudo para que seja firmado um termo de parceria com a APAE de Arroio 25 

dos Ratos.  Indicação 99/2018 Vereadora Gelson Antunes- PDT: Solicito a Secretaria competente que 26 

viabilize a instalação de lixeiras nos pontos de ônibus de nosso Município. Indicação 100/2018 27 

Vereadora Daiane Gonçalves-PDT: Que seja construída uma parada coberta no ponto de ônibus escolar 28 

localizado na Estrada da Arrozeira, esquina com a Rua Pôr do sol. Indicação 101/2018 Vereador Daiane 29 

Gonçalves - PDT: Que sejam instituídas as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na 30 

Atenção Básica de Eldorado do Sul. Indicação 102/2018 Vereador Delmar Nunes – PDT: Que seja 31 

feita a manutenção e a colocação de cascalho na Rua dos Álamos,no bairro Parque Eldorado. Indicação 32 

103/2018 Vereador João Cardoso – PT: Indica ao Poder o Executivo Municipal que através de sua 33 

Secretaria competente seja feita a instalação de um Sistema de Iluminação Pública na Estrada da Lavoura, 34 

Assentamento Integração Gaúcha (IRGA) do Município de Eldorado do Sul.  Indicação 104/2018 35 

Vereador João Cardoso – PT: Indica ao Poder Executivo Municipal que através de sua secretaria 36 

competente construa parada de ônibus na Rua Lateral, 474 no Município de Eldorado do Sul. Indicação 37 

105/2018 Vereador Fabiano Pires – MDB: Dispõe sobre a abertura da Farmácia Municipal em pontos 38 

facultativos e finais de semana e feriados.  Indicação 106/2018 Vereador Fabiano Pires – MDB: 39 

Dispõe sobre a abertura da Farmácia Municipal - Unidade Sans Souci e Progresso. A palavra esta com o 40 

Presidente Gelson Antunes: Vereador Fabiano Pires tem correspondência a ser lida. A palavra esta 41 

com Vereador Fabiano Pires: Presidente eu gostaria de solicitar na ordem do dia, do projeto de lei de 42 

iniciativa do poder executivo do n°42 n°43 n°44 n°45 e n°46 , e o projeto de Lei do poder de iniciativa do 43 

poder legislativo n°13. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Coloco em discussão o pedido 44 
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do Vereador Fabiano Pires, A palavra esta com Vereador João Cardoso: Presidente! Esse projeto não 1 

encontra-se conosco, né?! A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: já serão encaminhados de 2 

imediato. A palavra está com o vereador João Cardoso: porque é difícil aprovar o que tu nem viu 3 

ainda. A palavra está com o vereador Juliano Soares: dá entrada na hora. A palavra está com o 4 

Presidente Gelson Antunes: é só entrar na ordem do dia. A palavra está com o vereador João 5 

Cardoso: se entrar na ordem do dia, vai querer entrar com votação também. A palavra está com o 6 

Presidente Gelson Antunes: não, não senhor. A palavra está com o vereador João Cardoso: quando 7 

abriu a Picada eu sei, então vamos pensa nessa. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: fique 8 

tranquilo vereador, nos ajude mais uma vez. Está em dis... A palavra está com o vereador João 9 

Cardoso: porque isso até institucionalmente é, tem que cuidar um pouquinho, não que eu sou contra o 10 

projeto que eu nem vi ainda também, mas vamos aprovar a entrada. A palavra está com o Presidente 11 

Gelson Antunes: obrigado vereador, será encaminhado aos senhores, N°13 e das ruas da Picada que foi 12 

encaminhado um projeto da CEE la e o pessoal esta correndo atrás. Não tendo ninguém para discutir eu 13 

coloco em votação os Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os 14 

Vereadores. Mediante ao acordo com todos os vereadores não vai ter USO DA TRIBUNA PROJETO 15 

DE LEI DO EXECUTIVOPARA VOTAÇÃO:  Projeto de lei n°38/2018 Este projeto tem o parecer 16 

jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o 17 

projeto esta em discussão, A Palavra esta com Vereador Rogerio Munhoz: O novo entendimento da 18 

procuradoria conversei com a Daiane hoje de manha sobre esse assunto e fico bem satisfeito né, ate então 19 

teria que fazer um processo sustatório, onde outra entidade poderiam participar inclusive fora do 20 

município né, e no novo entendimento ate depois eu questionei ela aqui, porque nos preocupa né, de 21 

repente pode virar um imbróglio jurídico isso né. Se caso não tivesse correto né, além do executivo vai ter 22 

que responder aas entidades também, talvez tivesse que devolver os recursos, mas parece que tá bem 23 

baseado ai, parece que a doutora Cínara esta trabalhando efetivamente nisso, e o novo entendimento é que 24 

como é uma entidade única no município pode ser feito esse convenio novamente. Então ate parabenizar 25 

pela disponibilidade do executivo de fazer esse estudo né, porque isso vai facilitar muito a situação das 26 

nossas entidades que o nosso município ajuda, e com isso vai fortalecer elas e dar condições que sejam 27 

entidades só do município, o município ajuda com as próprias entidades, de repente vindo entidades de 28 

fora pra se beneficiar, buscando recursos que poderia ser usado nas nossas entidades. Fico muito satisfeito 29 

em saber a nossa disposição que na verdade só vai agradar ai nossas entidades. A palavra esta com 30 

Presidente Gelson Antunes: não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que 31 

concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Quando são quatorze horas e 32 

quarenta e três minutos dou por encerrada a Sessão do dia três de abril de dois mil e 33 

dezoito.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 34 

 35 

 36 

         ____________________________________                   _________________________________  37 

         Ver. João Francisco Moraes Cardoso – PT                       Ver. Fabiano Pires – PMDB 38 

      39 

 40 

        41 

  ____________________________________                   __________________________________ 42 

        Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB                                   Ver ª Daiane Gonçalves – PDT 43 

      44 

         45 



 33 

 

      1 

______________________________                     __________________________________  2 

       Ver.   Gelson Antunes – PDT                                            Ver.    Juliano Soares - PT 3 

 4 

 5 

 6 

         ____________________________                                   _______________________________ 7 

      Ver .Francisco Alexandre Morfan- PMDB       Ver.  Jorge Vidal Amaral-PMDB         8 

 9 

 10 

 11 

     _______________________________                                              12 

        Ver .Delmar Nunes - PDT 13 

              14 

        15 


