
 19 

 

 1 

 2 

 3 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas e seis  minutos, reuniram-se no 4 

Plenário Dejalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, sob a 5 

Presidência (em exercício) do vice Presidente Fabiano Pirese 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: Boa tarde a todos 9 

senhores, havendo quórum regimental, vamos dar inicio a sessão plenária. Versículo bíblico. Leitura das 10 

Correspondências. ATAS COM ENTRADA: Ata da 3ª Sessão Solene em Comemoração ao 11 

Aniversário do Município em 08.07.2018, Ata 17 – Sessão Plenária de 12.06.2018, Ata 18 – Sessão 12 

Plenária de 19.06.2018. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Essas Atas baixam as 13 

comissão. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação: 270 Gelson Antunes – PDT -Solicito a 14 

Secretaria competente a  manutenção e revitalização da Escola Municipal Luiza Maria Binfaré Cesar. 15 

Indicação: 271 Juliano Soares – PT- Patrolamento das Ruas Quaraí e Goiás no Bairro Delta. Indicação: 16 

272 Juliano Soares – PT-Iluminação na quadra de areia no Loteamento. Indicação: 273 Fabiano Pires 17 

– MDB-Dispõe sobre a substituição de todas as pontes de madeira, por pontes de concreto, no parque 18 

eldorado. Indicação: 274 Fabiano Pires – MDB - Dispõe sobre a implantação de uma agência ou posto 19 

de atendimento bancário no  parque  eldorado. Indicação:275 Daiane Gonçalves – PDT- Que sejam 20 

adquiridas e instaladas Câmeras de Vídeo-monitoramento nos prédios e espaços públicos. Indicação: 276 21 

Daiane Gonçalves - PDT -Que seja regulamentada a parceria entre a Prefeitura Municipal e entidades 22 

regularizadas, autorizando a realização de Projetos nos espaços públicos esportivos. Indicação: 277 João 23 

Cardoso - PT -Manutenção Iluminação Pública assentamento Apolônio de Carvalho. Indicação: 278 24 

João Cardoso - PT-Seja realizado a manutenção na Iluminação Pública, no bairro Cidade Verde, 25 

localizado neste Município. MOÇÃO COM ENTRADA: Moção n°05 Aut. Câmara Municipal: 26 

Encaminha Moção de Apoio – à Associação Luta pela Moradia, essa moção baixa as comissões. 27 

PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO COM ENTRADA - Projeto de 28 

Lei do Legislativo 28 -Determina a obrigatoriedade de instalação de placas de indicação de “peso máximo 29 

permitido”  em todas as pontes municipais. Projeto de Lei do Legislativo 29- Institui o “Dia do Ciclista” 30 

no âmbito do Município de Eldorado do Sul, a ser comemorado no dia  04 de março de cada ano. Esses 31 

projetos baixam as comissões. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO 32 

COM ENTRADA: Projeto de Lei do Executivo 98-“Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 33 

2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 34 

2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentária de 2018 e a Lei Municipal nº 35 

4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício 36 

financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” Este projeto baixa as comissões. Projeto de Lei do 37 

Executivo 100 -“Dá nova redação ao artigo 121 da Lei Municipal nº 1.108, de 28 de julho de 1.999, que 38 

Altera e Consolida a Legislação Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município e dá 39 

outras providências.” Projeto de Lei do Executivo 101 - Extingue 01(um) cargo de Secretário, e cria 40 

01(um) cargo de CC3/FG3, e 01(um) cargo de CC4/FG4,do Quadro Geral de Cargos em Comissão (CC) 41 
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e Funções Gratificadas (FG) da LEI Nº 2595, de 16 de fevereiro de 2007, e dá outras providências. Esse 1 

projeto baixa as comissões Projeto de Lei do Executivo 102 - Altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 2 

4.723, de 28 de julho de 2.018, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o 3 

BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências. Projeto de Lei do Executivo 107- Autoriza o Poder 4 

Executivo Municipal a Doar R$ 12.000,00 (doze mil reais), à título  de ajuda de custo, para 30ª Cavalgada 5 

Municipal em comemoração a Semana Farroupilha, Esse projeto baixa as comissões. A palavra esta com 6 

a Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente, solicito a entrada na ordem do dia dos projetos de lei n° 108 7 

e n° 109, a votação em regime de urgência do projeto n°109 e sua emenda e a votação e regime de 8 

urgência da moção n°05. A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Eu coloco o 9 

pedido da Vereadora Daiane Gonçalves em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em 10 

votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores. 11 

Quando são quinze horas e dois minutos suspendo a secessão para reunião das comissões permanentes. 12 

Quando são  quinze horas e doze minutos dou por reaberta a sessão. PROJETOS DE LEI EM 13 

DISCUÇÂO  E  VOTAÇÃO : MOÇÃO PARA VOTAÇÃO: Moção 04 -  Bancada - MDB - 14 

Encaminha Moção De reconhecimento aos serviços prestados à Camara de Vereadores de Eldorado do 15 

Sul pela Senhora Rosangela Claudete Dietrich Braga. A palavra esta com o presidente em exercício: A 16 

moção n°04 esta em discussão, A palavra esta com Vereador Vidal Amaral: senhor presidente, quero 17 

cumprimentarmos (....) o partido do MDB nós tomamos a inciativa da bancada de homenagear a nossa 18 

colega Rosangela que esta entrando na aposentadoria e nos deixando, com certeza Rosangela você vai 19 

fazer muita falta não só nessa casa tens teus serviços prestados aqui na câmara de vereadores como lá  na 20 

prefeitura, então eu peço a colaboração aos colegas que deram essa atenção especial essa moção que é 21 

uma homenagem pra nossa colega Rosangela, obrigado presidente.  A palavra esta com o Vereador 22 

Juliano Soares: Sou favor Vidal a moção, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo desses 23 

anos, meus votos de felicidade nessa nova caminhada que ela vai encontrar, fico muito feliz aí que tu 24 

tenha saúde hoje e tu pode aproveitar por bons anos a tua aposentadoria, parabéns. A palavra esta com a 25 

Vereadora Daiane Gonçalves: Bom, é claro que somos favoráveis  a moção “Ro”, porque além de uma 26 

profissional muito competente tu muito acessível e isso pra nós aqui que não somos  técnicos, somos 27 

eleitos, temos que saber um pouquinho de cada coisa, mas muitas vezes temos que recorrer a ti e as 28 

pessoas que te assessoram e vocês com toda prestatividade nos informam e nos esclarecem as duvidas e 29 

conduzem o trabalho da câmara com muita competência, então eu posso dizer desde já, vai ser feito novo 30 

contrato mas que tu vai fazer muita falta pra nos, sem duvida alguma porque já está acostumada com a 31 

rotina da câmara aqui e te desejar muito sucesso nessa caminhada e continua praticando atividade física, 32 

pra tua saúde. Grande abraço pra ti.  A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz:  presidente , 33 

com toda forma eu não poderia votar diferente a não ser favorável a essa moção né nossa amiga 34 

Rosangela uma pessoa que tem um acarinho muito especial por ela eu entrei no serviço publico né 35 

secretario da agricultura Rosangela ela era da secretaria, e aquela época a gente não entendia aquela 36 

notações orçamentarias aquela burocracia toda tão complexa e difícil  de entender uma  pessoa que vinha 37 

dentro de uma iniciativa privada e a Rosangela com paciência de me aturar de me ajudar e muitas vezes 38 

na mão dela ela dizia na hora pra mim pra poder agilizar o processo  posso dizer para vocês se eu sei um 39 

pouquinho hoje sobre orçamento publico e graça a Rosangela vários outros funcionários quero estender 40 

aos outros que também foram sempre me atenderam com (...) e carinho das nossas dificuldades mas a 41 

Rosangela como lidava direto comigo por causa secretaria me auxilio e me ajudou muito então assim o 42 

sou eternamente grato a ti e minha amiga pessoa a gente tem uma amizade muito grande pelo outro  , uma 43 

excelente profissional uma excelente pessoa que infelizmente vai nos deixar vai nos deixar por um bom 44 
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motivo né usufruir daquilo que ela lutou tanto, então assim Rosangela parabéns para ti que você seja 1 

muito feliz  e que tenha uma boa aposentadoria se deus quiser e  a gente fica aqui triste por não estar mais 2 

contigo no dia a dia , mas feliz que tu esta bem em outra caminhada da tua vida né parabéns para ti. A 3 

palavra esta com o Vereador Fabiano Pires: Eu também gostaria de parabenizar a colega Rosângela 4 

pelos mais de trinta anos de vida pública, seja em Gramado, Porto Alegre ou aqui em Eldorado do Sul, 5 

sempre servindo a nossa comunidade e as comunidades por onde tu passou, sempre com muita 6 

competência e o zelo pela coisa pública, né, essa é algumas das características, esse um ano e pouco que 7 

eu estou na política, eu pude observar no quanto tu é profissional naquilo que tu te propõe a ser e não se 8 

substitui trinta anos de experiencia da noite pro dia, então com certeza vai nos deixar de cabelo em pé ai, 9 

por um bom período, sem ter o assessoramento técnico e sempre pronto da Rosângela que nem como 10 

comentou aqui a Vereadora Daiane, mas muito bem registrado pelo Vereador Rogério Munhoz, a gente 11 

fica muito feliz sabendo que é uma nova jornada que inicia na tua vida, então eu também sou favorável a 12 

moção. A palavra esta com o Presidente em exercício: A moção n°04 continua em discussão, não tendo 13 

ninguém para discutir eu coloco em votação, aprovado por todos os Vereadores. A palavra esta com o 14 

Vereador Vidal Amaral: Justificativo de voto, Presidente. Vou aproveitar ai nesse momento pra encerrar 15 

a homenagem, é, Rosângela, eu quero dizer pra ti assim, que eu te conhecia da Prefeitura, mas nós não 16 

tinha muita amizade por que lá é amplo, muito grande e a gente não encontra os colegas todos os dias, 17 

mas a gente conhece cada um que trabalha lá e tive a honra de estar nessa casa e tu chegar aqui nessa casa 18 

pra cuidar da gente, por que o contador, ele é uma função muito importante nessa casa, é o que cuida de 19 

todo o financeiro da casa, então é uma grande responsabilidade e eu como tive a oportunidade de ser 20 

Presidente no ano passado e entreguei totalmente o meu mandato na questão de contabilidade nas tuas 21 

mãos, desde o primeiro dia que eu peguei lá, eu disse pra ti, tu lembra muito bem que eu disse: 22 

"Rosângela, tu tem toda a autonomia pra tocar o teu trabalho aqui, conto contigo, preciso de ti", e não me 23 

arrependi, Rosângela, por que tu é uma pessoa, uma profissional exemplar, que vai além do dever, as 24 

vezes muitas horas da noite tu tava ali encerrada no teu escritório lá, trabalhando no teu departamento e 25 

muitas vezes levando serviço pra casa, então, Rosângela, eu quero desejar tudo de bom pra ti, dizer que 26 

com certeza tu vai deixar saudades nessa casa, mas eu tenho certeza que é como os colegas falaram, é pra 27 

melhor, pra ti descansar um pouco, por que também o ser humano, também merece descansar um pouco, 28 

ainda mais depois de trinta anos de serviço prestado, né, então eu quero deixar um abraço pra ti, quero 29 

também agradecer aos teus colegas que hoje vieram em massa aqui, a gente convidou e eles se fazem 30 

presente, o Alexandre não está ai por que tem compromisso médico, me avisou, obrigado por vocês vir 31 

aqui prestigiar a Rosângela e dizer, Rosângela, que tu sendo homenageada, todos os funcionários, tanto 32 

dessa casa, como do poder executivo também se fazem homenageados e com certeza essa casa não vai 33 

deixar, hoje, nesse mandato de Vereadores que nós estamos, a primeira funcionária a sair por 34 

aposentadoria tua, então nós não poderia deixar tu ir pra casa sem uma homenagem e com certeza virão 35 

outros e também serão homenageados nessa casa, um abraço pra ti, tudo de bom querida, tu merece todos 36 

os elogios dessa casa.  A palavra esta com o Vereador Alexandre Francisco Morfan: senhor, 37 

presidente boa tarde todos e a todas não poderia de deixar me expressar nesse momento Rosangela trinta 38 

ano de vida publica não para qualquer um. Exemplar muito contribuiu com município e dois com a casa 39 

tive oportunidade de trabalhar em dois mil e dezesseis quando fui presidente, a funcionaria que graças a 40 

deus não tive nem um atrito contigo você é merecedora, pessoa a deus que você tenha muita saúde  pode 41 

gozar dessa aposentadoria porque não é fácil então assim você é merecedora aqui vai um abraço 42 

carinhoso dos vereadores da casa dos funcionários porque tu te aposenta um currículo igual o teu não é 43 

para qualquer um. Votos para que goze desse momento com sua família curtir gramado praia as melhores 44 



 49 

 

praias a tua contribuição com o município já deu  também peço que assim que der  retorne e faça uma 1 

visitinha para a gente que a casa sua também obrigado. A palavra esta com o Presidente em exercício 2 

Fabiano Pires: Neste momento então suspendemos a sessão para a entrega da moção. As catorze horas e 3 

cinquenta minutos reabrimos a sessão, peço a técnica legislativa que faça a leitura dos projetos de lei 4 

n°108 e n°109. Neste momento suspendo a sessão para a reunião das comissões permanentes. Quando 5 

são catorze horas e cinquenta e nove minutos dou por reaberta a sessão. VETO PARA VOTAÇÃO  :   6 

Veto 01- “Em razão da inconstitucionalidade e por falta de interesse público.” A palavra esta com o 7 

Presidente em exercício Fabiano Pires: O veto esta em discussão, A palavra esta com o Vereador 8 

Juliano Soares: Esse é um projeto de autoria minha, da Vereadora Daiana e do Vereador Rogério, né, 9 

que se tratava sobre a doação, autorizando o município a receber doação de materiais de construção para 10 

melhorias de casas mais simples, mais humildes, toda Câmara foi, agradeço os nossos companheiros, 11 

todos os vereadores foram favorável, infelizmente o jurídico identificou algumas irregularidades no nosso 12 

projeto que apontaram de certa forma que ficou prejudicial pro município fazer, mas ano que vem nós 13 

vamos retornar sim com esse projeto que a gente tem que esse projeto é um projeto importante pra nossa 14 

comunidade, principalmente pras áreas mais humildes, mais simples, esse se tratava de doações das casas 15 

mais nobres do município, muitas vezes as pessoas não tem onde deixar o material de construção que 16 

sobra, né, tijolos, cimento, azulejos, telhas e que se for bem utilizado pelo município de certa forma dá 17 

pra ajudar a melhorar algumas construções do município, a gente sabe que hoje a gente enfrenta muito 18 

problemas de habitações, a gente não tem, tem um déficit habitacional bem grande no município, e não só 19 

os programas habitacionais melhorariam essa situação, a gente acredita que também parte disso pode se 20 

passar pela nossa própria população, nossa própria comunidade, principalmente aqueles que têm, têm 21 

condições e muitas vezes isso acontece no dia a dia das pessoas terem o material e muitas vezes jogarem 22 

na frente da sua casa e o município pagar pra recolher esse material, e o material muitas vezes é de 23 

qualidade, pode ser utilizado sim por famílias mais pobres então eu acredito que ano que vem nós vamos 24 

entrar de novo, vamos esperar passar o tempo, né, e ano que vem nós vamos entrar de uma forma que não 25 

crie despesas pro município, que não seja inconstitucional como o projeto é hoje e que sim, possa sim ser 26 

utilizado por famílias mais simples da nossa cidade, então agradeço o apoio de todos os vereadores que 27 

foram favoráveis ao nosso projeto, respeito o veto por se tratar de um veto onde realmente se encontram 28 

vários que nós, houve falha nossa no projeto, mas nós vamos trabalhar pra melhorar e vamos insistir, e 29 

conta novamente daqui a um tempo com o apoio dos  vereadores e agradeço a cada um dos nove 30 

vereadores. Obrigado. Sou favorável ao veto por entender que a gente cometeu algumas falhas, mas 31 

vamos seguir pra tentar melhor isso e pra que realmente a gente no futuro possa utilizar de alguma forma 32 

esse projeto de lei, obrigado.  A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: Na verdade esse 33 

projeto a gente construiu ele, é, de uma forma conjunta, não só com os Vereadores, mas também fomos, 34 

buscamos o executivo né, conversamos com o Prefeito, conversamos com a procuradora jurídica, por que 35 

esse projeto, entendemos que ele tem um punho social muito forte, de que que se trata esse projeto, são 36 

sobras, uma pessoa faz uma obra, sobrou ali, cinquenta tijolos, sessenta tijolos, cem tijolos ou telha ou 37 

madeira, enfim, esse material sobra e muitas vezes não tem aonde guardar né, hoje as casas são pequenas 38 

né, não se tem muito espaço de pátio e coisa e as pessoas se propõe a doar esse material,  então a única 39 

coisa que nós estávamos nos regulamentando é que o município poderia recolher e guardar esse material e 40 

doar pras pessoas mais carentes que a gente sabe que existe muito na nossa cidade né, eu acho o 41 

município quando vem crescendo, eu acho que ele tem que crescer como um todo né, pra todas as 42 

pessoas, então essa era a ideia do projeto, por isso nós construímos não só junto com os Vereadores, mas 43 

também com o Prefeito e com a procuradora e até então parecia que tava tudo ok, tinha um entendimento, 44 
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mas estranhamente esse veio o veto pra essa casa aqui desse projeto e nós, claro, a gente sabe que tem o 1 

visto de origem, que é um projeto que teria que ser de origem do executivo, não da Câmara de 2 

Vereadores, mas também ao mesmo tempo a gente vê a importância desse projeto, eu acho que esse 3 

projeto poderia ser abraçado pelo executivo muito bem até por sinal e poderia dar um resultado muito 4 

bom, hoje o município termina recolhendo esse material e as pessoas largam na calçada né, essa sobra de 5 

material e não só de caliça, muitas vezes material bom, as pessoas largam na calçada e a Prefeitura 6 

recolhe do mesmo jeito, então esse custo já tá absorvido pelo município, o fato dele guardar e distribuir 7 

pras pessoas necessitadas através da assistência social, do balcão social, é, acho que teria uma 8 

importância muito grande pra essas pessoas que muitas vezes não tem, é, como melhorar a sua moradia, 9 

então infelizmente perde-se esse projeto, termina perdendo as pessoas que mais precisa, mas eu acho que 10 

a gente ainda da pra construir esse projeto aí, tentar a voltar a falar com o executivo e tentar viabilizar 11 

esse projeto, eu acho uma questão de entendimento e de ajuste, alguns ajustes e entendimento do 12 

executivo da importância desse projeto, eu vejo importância social muito bom aqui, é um projeto social 13 

muito bom que vai dar um retorno muito grande pra comunidade, principalmente aos mais necessitados, 14 

mas somos favoráveis ao veto. A palavra esta com o Presidente em exercicio Fabiano Pires: Eu 15 

gostaria de deixar registrado o meu apoio ao projeto que visa auxiliar as pessoas  de origem mais simples 16 

e obra é obra, sempre sobra uma telha, um pedaço de cano, uma fiação, isso é dinheiro, e nem todas as 17 

pessoas dispõe de recursos pra fazer a sua reforma ou estender a sua residência, em porto alegre já existe 18 

um projeto semelhante através dos bancos sociais, o banco de matérias de construção e que é justamente 19 

nesse modo de trabalho, através de doação de quem tem sobrando, para as pessoas que necessitam e não 20 

tem recurso, então tem que ver através do juridico né, mas pode contar novamente cm o meu voto pra 21 

essa ideia, é ideia relevante e beneficia as pessoas de origem mais simples, eu coloco o Veto em votação 22 

nominal, Vereadora Daiane como vota? A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Favoravel 23 

ao veto.  A palavra esta com o Presidente em exercicio Fabiano Pires: Vereador Delmar Nunes como 24 

vota? A palavra esta com o Vereador Delmar Nunes: Favoravel.  A palavra esta com o Presidente em 25 

exercicio Fabiano Pires: Vereador Fabiano pires favorável, Vereador Francisco Alexandre Morfan? A 26 

palavra esta com o Vereador Francisco Alexandre Morfan: Favoravel. A palavra esta com o 27 

Presidente em exercicio Fabiano Pires: Vereador João Francisco Moraes Cardoso? A palavra esta com 28 

o Vereador João Francisco Moraes Cardoso: Favoravel.  A palavra esta com o Presidente em 29 

exercicio Fabiano Pires: Vereador  Vidal Amaral? A palavra esta com o Vereador Vidal Amaral: 30 

Favoravel. A palavra esta com o Presidente em exercicio Fabiano Pires: Vereador  Juliano Soares? A 31 

palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Favoravel. A palavra esta com o Presidente em 32 

exercicio Fabiano Pires: Vereador Rogério Munhoz? A palavra esta com o Vereador Rogerio 33 

Munhoz: Favoravel. A palavra esta com o Presidente em exercicio Fabiano Pires: Por tanto todos os 34 

Vereadores são favoráveis ao veto.  A palavra esta com o Vereador João Francisco Moraes Cardoso: 35 

Eu participei do debate desse projeto com o executivo, mas pelo que falado antes da aprovação do projeto 36 

e também hoje pela parte da manhã, me parecia um bom projeto e um projeto construído com o 37 

executivo, quando fui ver e ler a argumentação do projeto, é meio pesado aquilo que se falou aqui entre 38 

executivo e legislativo, claro que ta baseado em inglês, mas pode ter inconvencionalidade,  mas não pode 39 

dizer que tem usurpação entre um poder e outro aqui, não pode se dizer também que não há, por parte do 40 

município, é, que ele não seja prioridade, né, pelo que a gente viu o próprio Prefeito tem se mostrado 41 

nessa questão social um cara que debate e que ajuda, então eu não sei se vocês realmente construíram, por 42 

que muitas vezes não se passa o olho todas as palavras e frases ao Prefeito, fica minha dúvida, por que 43 

quando você constrói coletivamente com o executivo, tem parceria, podem ta ilegal, pode ter algo que, é, 44 
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dentro de cada um não esteja, mais você não, acho que os argumentos aqui eles são muito fortes pra uma 1 

parceria desse projeto, essa é a minha justificativa de voto, apoiei o projeto na hora, votei favorável ao 2 

projeto, por que eu entendo, qualquer obra que você for fazer, sobra, a pessoa joga na calçada, se tivesse 3 

uma parceria com a Prefeitura de ela recolher e um banco dos necessitados, levaria direto pros 4 

necessitados aonde poderia ajudar muito a questão social, então eu com pena voto favorável ao veto, né, 5 

por respeito e tal, mas eu não me convenci, muito obrigado. A palavra esta com o Vereador  Francisco 6 

Alexandre Morfan: não, eu penso eu assim que o projeto em si ele é bom, mas a gente sabe os 7 

vereadores que aqui nos temos as limitações pode ser construída junto com o prefeito parceria  existe  8 

agora o jurídico esta ali para não deixar o prefeito errar aonde (...) um centavo de despesa não pode então 9 

a gente suas limitações e o jurídico esta lá para esse fim para não deixar errar .o projeto em si sem 10 

porcento maravilhoso acho que sim tem que aprimorar junto com o jurídico com  o prefeito pra vim dela 11 

para cá casa a situação de lá para cá não acontecer isso daqui a sociedade precisa a camada pobre esta 12 

aqui um tijolo soma dois tijolo um metro de areia uma telha mais duas telhas o município (...) gera 13 

despesa ai o jurídico veio corretamente para nós analisar a conversa como analisamos e votamos 14 

favorável ao jurídico favorável ao prefeito então esta lá (...) que não esta existindo tem que ter mais um 15 

pouquinho de dialogo dos vereadores do prefeito juntamente com jurídico ano que vem analisar que vem 16 

de lá para com esse projeto né para ajudar a comunidade os mais pobre os mais necessitados . A palavra 17 

esta com o Vereador Juliano Soares: respeito isso  tanto é que votei favorável  ao veto e o nosso 18 

entendimento é esse a gente tem graças a deus isso a gente tem uma casa atuante com vereadores que tem  19 

que se propõe a discutir isso porque isso é uma pauta importante né seja uma seja duas seja três casa que 20 

agente consiga melhorar faz a diferença principalmente  para uma família de cinco criança então admiro 21 

muito posição do governo  respeito ela  por isso a gente já nos propomos ano  que vem venha  melhorar 22 

para gente  procura a melhorar e conto mais uma vez com o apoio de vocês obrigado.  A palavra esta 23 

com o Vereadora Daiane Gonçalves: presidente, como os colegas colocaram eu o juliano e Rogerio  na 24 

elaboração desse projeto  ele de suma relação social isso não se discuti tive ate uma conversa bem 25 

acirrada com procuradoria jurídica , por que eu também  como autora  do projeto né e receber o veto do 26 

prefeito , mas entendo nós como legislador temos nossas limitações  então esse veto não é um veto 27 

politico ele é um veto jurídico e inconstitucional tem visto de origem. Mais um detalhe executivo ele foi 28 

apresentado no executivo então quando fez o projeto que nós fomos apresentar  para o prefeito de bate e 29 

pronto disse vamos fazer porque ele tem essa intenção de realizar, mas juridicamente não foi possível o 30 

prefeito homologar  uma lei de origem do legislativo ou provavelmente vai fazer vai propor ele pro 31 

executivo esse projeto  ou nós  de uma forma como foi construída um dos primeiros treinamentos  dos 32 

primeiros socorros para os educadores  que as palavras por menores não criar (...) mas autorize o 33 

executivo a receber esse material então são pequenos termos jurídicos que fazem a diferença  não de 34 

poder e receber projeto de  origem do legislativo. Então  mesmo sendo  de minha autoria junto com o 35 

vereador Rogerio e o vereador juliano  é totalmente compreensível o veto do prefeito mesmo  ele tendo a 36 

intenção de fazer de estabelecer  de colhimento  de resto de construção  primeiramente fazer a adoção 37 

para quem mais precisa .   ATA PARA VOTAÇÃO: Ata 15 – Sessão Ordinária de 29.05.2018, A 38 

palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: esta Ata esta apto para ser discutido e 39 

votado, a Ata esta em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação os Vereadores 40 

que concordam permaneçam como estão aprovado por todos os Vereadores. Ata 16 – Sessão Ordinária de 41 

05.06.2018, A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: esta Ata esta apto para ser 42 

discutido e votado, a Ata esta em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação os 43 

Vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por todos os Vereadores. PROJETO DE 44 
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LEI DO PODER EXECUTIVO PRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei do Executivo 90 -  “Altera a Lei 1 

Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017,  que estima a Receita e Fixa a Despesa do município 2 

para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A palavra esta com o Presidente 3 

em exercício Fabiano Pires: Estes projetos tem o parecer jurídico favorável, os pareceres das comissões  4 

favoráveis, esta apto a ser discutido e votado, este projeto esta em discussão, não tendo ninguém para 5 

discutir eu coloco em votação, aprovado por todos os Vereadores.  Projeto de Lei do Executivo 96 -  6 

“Altera o art. 1º da Lei Municipal 3.118, de 18 de agosto de 2009,estabelece os Livros Tombo e dá outras 7 

providências” Estes projetos tem o parecer jurídico favorável, os pareceres das comissões  favoráveis, 8 

esta apto a ser discutido e votado, este projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir eu 9 

coloco em votação, aprovado por todos os Vereadores. Projeto de Lei do Executivo 109 - "Acrescenta o 10 

parágrafo 3º e 4º e altera o parágrafo 2º do artigo 1º, altera o artigo 3º e o parágrafo único da Lei nº 2.869, 11 

de 07 de abril de 2008, que instituiu e regulamentou a gratificação para plantão aos servidores municipais 12 

ocupantes dos cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem e que atuam em 13 

regime de plantão nos postos de saúde do município e dá outras providências.” Estes projetos tem o 14 

parecer jurídico favorável, os pareceres das comissões  favoráveis, esta apto a ser discutido e votado, este 15 

projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, aprovado por todos os 16 

Vereadores. MOÇÃO PARA VOTAÇÃO:  Moção 05-   Encaminha Moção de Apoio – À 17 

ASSOCIAÇÃO LUTA PELA MORADIA Moção 05 - Encaminha Moção de Apoio – À ASSOCIAÇÃO 18 

LUTA PELA MORADIA.  A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: A moção 19 

esta em discussão, A palavra esta com o Vereador João Francisco Moraes Cardoso:  Primeiro lugar 20 

parabenizar a comunidade aqui presente, todos os que tão aqui e que essa moção foi gerada pela 21 

participação da própria comunidade aqui, a pedido da associação e da comunidade e nós Vereadores 22 

então apresentamos ela na leitura e essa é uma questão louvável a prestação de serviço do estado como 23 

dono do município, do (...) também, né, pra que essas famílias ou a população, os bairros, enfim, tenham 24 

melhores condições de vida através do serviço público, então eu acho que essa é uma moção louvável, 25 

meu voto é favorável. A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Sou favorável a moção, é uma 26 

luta importante acho que a gente já tinha feito na outra sessão né, se comprometemos em ajudar a 27 

comunidade, vamos fazer a nossa parte, pode ter certeza, e eu gostaria de pedir licença pra vocês, eu vou 28 

no velório do menino Álvaro ali, sou amigo da família e queria pedir pra me retirar se fosse possível. A 29 

palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: presidente , também gostaria de cumprimentar a 30 

comunidade  essa moção surgiu   da movimentação e da luta desses moradores e isso é louvável é ele 31 

sente lá na ponta a necessidade na falta de agua de luz e nos sabemos que o serviços públicos 32 

principalmente as  estaduais  chegam muito devagar né chegam numa velocidade muito menor do que a 33 

necessidade dele , então essa moção é que nós estamos votando aqui nesse momento é exatamente em 34 

apoio e necessidade da comunidade que tanto ali moro do lado deles né sou vizinhos deles  acompanho o 35 

dia-dia deles  é cruel né muito difícil e a gente tem aqui dar esse apoio  da câmara de vereadores  dar esse 36 

apoio se agregar nessa luta dessa moção muito bem-vinda quando foi solicitado essa moção eu também 37 

fiz que fosse incluída um pedido né um requerimento para que fosse omitido já que área agora é do 38 

município já adquiriu para que fosse investido (..) de rua melhorias de rua uma drenagem inclusivo dos 39 

moradores  para que desse uma melhorada principalmente nas épocas de chuvas  se que o secretario 40 

sempre que possível esta efetuando as manutenções mais teria que pensar no investimento mais firme na 41 

nessa melhorar a drenagem e para melhorar a questões das vias para melhorar a drenagem  e para 42 

melhorar as questões das  vias  os deslocamentos dos  moradores  então infelizmente não veio esse 43 

requerimento solicitei a casa que fosse junto com a essa  moção requerimento e também  venha auxiliar 44 
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aqueles moradores do bairro mas de mesma forma  sou favorável e essa moção  em bom momento ai 1 

mesmo sabendo que a CORSAN já nos disse que a obra e a questão da agua como a gente já esta 2 

esperando isso a muito tempo né e agente termina falando da CORASAN das informações que veio para 3 

nós que ia começar no inicio de agosto  as obras hoje já é  sete do oito e tem três dias né vamos ver três 4 

dias começas obras (...) vamos ver né seu presidente sou favorável a moção. A palavra esta com o 5 

Vereador Francisco Alexandre Morfan:  Deseja cumprimento a comunidade lá do bairro Progresso, a 6 

costaneira, essa moção garra força, por que é uma luta justa e digna, lutar por moradia, pra um bem 7 

melhor, prum dia dia melhor, pro cidadão, pro seu filho, lutar por educação, por investimento no bairro, 8 

como lutaram a tantos anos, passou vários governos ao longo do tempo, lutando para a cedência daquela 9 

área no estado passar pro município e graças ao governo Sartori do MDB, que deu o canetaço e assinou 10 

repassando aquela área pros morador lá, pro município fazer investimento, então parceria se faz assim, eu 11 

acredito e eu tenho plena certeza que o governo municipal com a dedicação que tem, com o trabalho que 12 

vem fazendo, com os investimentos que esta fazendo ao longo desses últimos dois anos no município ai, 13 

eu acredito que em breve vocês terão ruas de qualidades, vocês terão saneamento de qualidade, lá vocês 14 

terão posto de saúde, creche pra aquela população colocar suas crianças, pra poder o pai e a sua mãe 15 

poder trabalhar, levanta de manhã e trabalhar e saber que seu filho ta bem atendido, eu tenho plena 16 

confiança que os investimentos do poder público vai chegar lá, então é merecedor vocês pela luta de 17 

vocês, é uma luta digna e não parem por ai, por que a união faz a força, é só unificado que a gente vê no 18 

dia a dia pra a gente fazer uma construção, uma sociedade mais justa e um município mais justo para 19 

todos, cobrando do poder público aquilo que é dever dele de fazer, obrigado, Presidente. A palavra esta 20 

com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Eu também aqui gostaria de deixar registrado o meu 21 

apoio, a associação luta pela moradia e da importância de se estender o olhar a comunidade da costaneira 22 

para os serviços públicos básicos e essenciais, não só agua, não só a luz mas o arruamento, a canalização 23 

do esgoto, a implantação de iluminação publica, a disponibilização de uma praça publica, pra criançada 24 

ter um espaço pra brincar em segurança , pra fortalecer o vinculo comunitário, fortalecer o vinculo 25 

familiar e todos os vereadores serão sempre parceiros dos moradores da Costaneira, também sou 26 

favorável a moção e contem sempre conosco. não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, os 27 

Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores.   Suspendo a 28 

sessão para o representando da associação para o  uso da tribuna. As quinze horas e trinta minutos reabro 29 

a sessão solicito que a Secretaria que faça a chamada para as explicações pessoais. USO DA TRIBUNA .  30 

palavra esta com o Presidente  em exercício Fabiano Pires : Antes de finalizar a sessão eu gostaria de 31 

parabenizar a atitude dos morados da costaneira de vim reivindicar, não poderia ser em outro lugar a não 32 

ser na casa do povo, na câmara dos Vereadores, são e sempre serão muito bem vindos, também agradecer 33 

nossos funcionários que sempre nos acompanham, quando são quinze horas e quarenta e um minutos dou 34 

por encerrada a Sessão 35 

Plenaria.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 36 

 37 

____________________________________                   _________________________________ 38 

Ver. João Francisco Moraes Cardoso – PT                       Ver. Fabiano Pires – MDB 39 

 40 
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