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Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniram-se no Plenário Dejalmo 4 

Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, sob a Presidência do Vereador 5 

Gelson Antunes e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires – MDB,  João Francisco Moraes Cardoso – PT, 6 

Rogério Goetz Munhoz– PSB, Jorge Vidal Amaral- MDB, Juliano Soares – PT, Daiane dos Reis 7 

Gonçalves – PDT, Francisco Alexandre Morfan – MDB e Delmar Nunes – PDT. Chamada Nominal. A 8 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Bom dia senhores, havendo quórum regimental, vamos 9 

dar inicio a sessão de dez de Abril de dois mil e dezoito. Versículo bíblico. Leitura das 10 

Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação: 107 Fabiano Pires – MDB - Dispõe 11 

sobre a alteração nos critérios para concessão de incentivos fiscais e econômicos para instalação de novas 12 

empresas em eldorado do sul. Indicação: 108 Fabiano Pires – PMDB - Dispõe sobre alteração de nome 13 

de departamento e a aplicação dos serviços prestados pelo balcão de empregos. Indicação: 109 Chico 14 

Colono – MDB - Que seja providenciado a pavimentação asfáltica do Beco do Beto que liga a Rua 15 

Lajeado com a Avenida Nestor Jardim Filho. Indicação: 110 Chico Colono – MDB - Seja construído 16 

banheiros públicos na Praça Central de Eldorado do Sul. Indicação: 111 Gelson Antunes – PDT - Que o 17 

Executivo Municipal, através da Secretaria de Transporte e Trânsito viabilize a colocação e estruturação 18 

de um abrigo no ponto de espera de ônibus na Avenida Alto Alegre, esquina com a Rua Leopoldo 19 

Betskoski. Indicação: 112 Juliano Soares – PT - Estacionamento oblíquo na extensão da quadra em que 20 

se encontra a Brigada Militar. Indicação: 113 Juliano Soares – PT - Nivelamento e colocação de fresa 21 

asfáltica na continuação da Rua São Borja no Bairro Centro Novo. Indicação: 114 Vidal Amaral – 22 

PMDB - Que a secretaria competente planeje a criação de um centro municipal de fisioterapia. 23 

Indicação: 115 Vidal Amaral – PMDB - Que a secretaria de Saúde providencie a informatização 24 

em todos os consultórios médicos do município. Indicação: 116 João Cardoso – PT - Indica ao Poder 25 

Executivo Municipal faça a cedência de uma área para a criação de Parque de Eventos para o Município 26 

de Eldorado do Sul. Indicação: 117 João Cardoso – PT - Indica ao Poder Executivo Municipal 27 

realização da reconstituição da estrada denominada Estrada da Lavoura, localizada no assentamento 28 

Integração Gaúcha. Indicação: 118 Rogério Munhoz – PSB - Solicito à Secretaria competente, a 29 

melhoria e o aumento no número de assentos na capela mortuária do Bairro Sans Souci.  Indicação: 119 30 

Rogério Munhoz – PSB - Que  através da secretaria  responsável,  seja feito convenio com o Governo do 31 

Estado do Rio Grande do Sul para a instalação do PROCON MUNICIPAL em nossa cidade. Indicação: 32 

120 Daiane Gonçalves – PDT - Que seja preparado o terreno na Rua Grécia, esquina com a Rua Três 33 

Passos e posteriormente sejam instalados brinquedos e bancos a fim de transformar este espaço e uma 34 

Praça. Indicação: 121 Daiane Gonçalves – PDT - Que seja alterada a Lei Municipal Nº 3.823 a 35 

fim de ampliar a concessão do Vale Alimentação aos Servidores Municipais. Indicação: 122 Gelson 36 

Antunes – PDT - Solicito a instalação de num quebra molas na rua A - Bairro Progresso. PROJETOS 37 

DE LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO COM ENTRADA - Projeto de Lei 13 - 38 

Denomina Rua do Acesso ao Bairro Picada. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Este 39 

Projeto baixa as Comissões. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO 40 

COM ENTRADA - Projeto de Lei do Executivo 47 - "autoriza o poder executivo municipal a doar a 41 

quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil) à associação dos pais e amigos dos excepcionais de eldorado do 42 
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sul - APAE, e dá outras providências." Projeto de Lei do Executivo 48 - "Autoriza o Poder Executivo 1 

Municipal a conceder, na modalidade de Cessão de Uso, com contrapartida do Cessionário, à IGREJA 2 

DO EVANGELHO QUADRANGULAR, uma fração de terras com área superficial 481,38 M², no 3 

Loteamento Centro Novo, de Propriedade do Município de Eldorado do Sul, e dá outras providências." 4 

Projeto de Lei do Executivo 49 - "Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017,  que 5 

estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária 6 

Anual 2018." Projeto de Lei do Executivo 50 - "Altera o inciso II do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.622, 7 

de 15 de dezembro de 2017, e dá outras providências." Projeto de Lei do Executivo 51 - "Altera a Lei 8 

Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017,  que estima a Receita e Fixa a Despesa do município 9 

para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." Projeto de Lei do Executivo 52 10 

- "Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-11 

2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a 12 

elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que 13 

estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária 14 

Anual 2018." Projeto de Lei do Executivo 53 - "Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, 15 

que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 2017, 16 

que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, 17 

de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício 18 

financeiro de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." Projeto de Lei do Executivo 55 - "Regulamenta o 19 

inciso XVII do art. 11 da Lei nº 2.714, de 29 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 4.567/2017 - Aluguel 20 

Social, e dá outras providências." A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Estes Projetos 21 

baixam às Comissões. Peço a secretária que faça a chamada para as explicações pessoais. NÃO 22 

HAVENDO USO DA TRIBUNA vamos a votação dos projetos. PROJETOS DE LEI EM 23 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO 24 

PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 42 - “Altera a Lei Municipal Nº 4.561, de 21 de setembro de 2017, 25 

que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 – LDO.” A palavra esta 26 

com Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das 27 

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

ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, 29 

aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 43 - “Altera a Lei Municipal nº 4.664, de 14 de março 30 

de 2018, e dá outras providências.” A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem o 31 

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

votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores 33 

que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 44 - “Altera a 34 

Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017,  que estima a Receita e Fixa a Despesa do 35 

Município para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A palavra esta com 36 

Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das 37 

comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo 38 

ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, 39 

aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 45 - “Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de 40 

novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 41 

2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Este projeto 42 

tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e 43 

votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores 44 
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que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 46 - "Concede 1 

aumento de 3,86% aos Professores da rede Pública Municipal, para complementação no Piso Salarial 2 

Nacional dos Professores, e dá outras providências.” A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: 3 

Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para 4 

ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir, coloco em votação, 5 

os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 6 

do Executivo 47 - "Autoriza o poder executivo municipal a doar a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil) 7 

à associação dos pais e amigos dos excepcionais de eldorado do sul - APAE, e dá outras providências." 8 

COM EMENDA 01 que Modifica a redação do artigo 2º e acrescenta o parágrafo 5º ao mesmo artigo no 9 

projeto de lei. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico 10 

favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta 11 

em discussão, não tendo ninguém para discutir, coloco em votação, os vereadores que concordam 12 

permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei do Executivo 55 – 13 

"Regulamenta o inciso XVII do art. 11 da Lei nº 2.714, de 29 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 14 

4.567/2017 - Aluguel Social, e dá outras providências." A palavra esta com Presidente Gelson 15 

Antunes: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta 16 

apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir, coloco em 17 

votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. 18 

PROJETO DE RESOLUÇÃO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Resolução – 02 - Ver. Chico Colono -  19 

Altera o Artigo 105, incisos II e III da Resolução 101 de 26 de Dezembro de 2006 que aprova o 20 

Regimento Interno da Câmara Municipal". A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Este 21 

projeto tem o parecer jurídico favorável, têm os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser 22 

discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir, coloco em votação, os 23 

vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Quando são 24 

quinze horas e trinta minutos dou por encerrada a Sessão do dia dez de abril de dois mil e dezoito. 25 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26 
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Ver. João Francisco Moraes Cardoso – PT                       Ver. Fabiano Pires – MDB 31 
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Ver. Francisco Alexandre Morfan- MDB       Ver.  Jorge Vidal Amaral-MDB 5 
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Ver. Delmar Nunes - PDT 11 
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