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Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às  quatorze horas, reuniram-se no Plenário 8 

D'jalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Ordinária , sob a Presidência do 9 

Vereador Presidente Gelson Antunes e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires– PMDB,  Francisco 10 

Alexandre Morfan PMDB, João Francisco Moraes Cardoso – PT, Daiane Gonçalves– PDT, Rogério 11 

Goetz Munhoz– PSB, Jorge Vidal Amaral - PMDB, Juliano Soares – PT e Delmar Nunes – PDT. A 12 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Bom dia senhores, havendo quórum regimental, vamos 13 

dar inicio a sessão ordinária de vinte de fevereiro de dois mil e dezoito. Versículo bíblico. Leitura das 14 

Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação 14/2018 Vereador Chico Colono – 15 

PMDB: Que seja providenciado a pavimentação asfáltica na  rua Alexandro silva da rosa antiga  Avenida 16 

Marechal Cândido Rondon e aos demais acessos ao Bota fogo. Indicação 15/2018 Vereador Chico 17 

Colono – PMDB: Viabilizar a instalação de aparelhos de ar condicionado nas Escolas Municipais e 18 

Creches do município. Indicação 16/2018 Vereador Daiane Gonçalves - PDT: Que seja providenciada 19 

a instalação de um Semáforo na rotatória de acesso à Eldorado do Sul. Indicação 17/2018 Vereador 20 

Daiane Gonçalves - PDT: Que seja realizado um Projeto de instalação de um Gerador de Energia no 21 

Pronto Atendimento e seja providenciada a instalação do mesmo. Indicação 18/2018 Vereador Fabiano 22 

Pires - PMDB: DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE PISTA PARA CAMINHADA, CORRIDA E 23 

CICLISMO, NO BAIRRO RESIDENCIAL. Indicação 19/2018 Vereador João Francisco Moraes 24 

Cardoso – PT: Indica ao Poder Executivo Municipal a restauração da Praça Vó Delminda e arborização 25 

da mesma no Bairro Sans Souci. Indicação 20/2018 Vereador João Francisco Moraes Cardoso – PT: 26 

Indica ao Poder Executivo Municipal que seja feita a recapagem asfáltica da Rua Sombrio, Centro. 27 

Indicação 21/2018 Vereador Juliano Soares - PT: Que a secretaria competente realize a instalação de 28 

câmeras de monitoramento. Indicação 22/2018 Vereador Juliano Soares - PT: Que a secretaria 29 

competente realize a construção de uma Lombada na Rua Bento Gonçalves. Indicação 23/2018 30 

Vereador Fabiano Pires - PMDB: DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO SINE EM 31 

ELDORADO DO SUL. Indicação 24/2018 Vereador Rogério Munhoz – PSB: Solicita ao executivo 32 

Municipal, melhorias no campo de futebol Municipal do bairro Sans Souci. Indicação 25/2018 Vereador 33 

Delmar Nunes - PDT: Solicitando a colocação, manutenção ou substituição das paradas de ônibus 34 

escolares do Bairro Parque Eldorado. Indicação 26/2018 Vereador Vidal Amaral - PMDB: Que através 35 

da secretaria competente elabore projeto para o retorno de plantões de atendimento médico aos sábados 36 

domingos e feriados no Parque Eldorado. Indicação 27/2018 Vereador Vidal Amaral - PMDB: Que a 37 

Secretaria competente elabore estudos para a construção de quadra de futebol de areia no entorno do 38 

ginásio do Loteamento Popular. Indicação 28/2018 Vereador Rogério Munhoz - PSB: Solicita que 39 

viabilize a colocação de abrigos nas paradas de ônibus. Indicação 28/2018 Vereador Gelson Antunes - 40 

PDT: Solicito a Secretaria competente a instalação de placas que indiquem a proibição do descarte de 41 

lixo em locais públicos. A Palavra está com a vereadora Daiane Gonçalves: Presidente gostaria de 42 

pedir para que fosse incluído na ordem do dia os projetos do executivo de numero 23, 24, 25 e 26 e que o 43 

26 seja votado em regime de urgência. Presidente Gelson Antunes: Coloco o pedido da vereadora 44 

Daiane em discussão não tendo ninguém pra discutir, coloco em votação o pedido da vereadora Daiane, 45 
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aprovado por todos os vereadores o pedido. A Palavra está com o Vereador Juliano Soares: Presidente 1 

gostaria de colocar uma emenda no projeto 08. Presidente Gelson Antunes: Coloco o pedido do 2 

Vereador Juliano para a emenda ao projeto 08 em discussão, não tem nenhum vereador para discutir a 3 

emenda, coloco em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão provado o pedido 4 

do vereador Juliano. TRIBUNA LIVRE. A Tribuna esta com o Secretario Lodear Carlos Hahn: Boa 5 

tarde Presidente Gelson, cumprimentando nobre, comprimento todos os vereadores presente, a plenária, 6 

quero agradecer em primeiro lugar a presença do Sargento Ferreira, que esta conosco nessa caminhada 7 

das câmeras de monitoramento, na questão da segurança publicam de nosso município, estou aqui 8 

atendendo ao pedido da vereadora Daiane, junto com o presidente Gelson do chamamento para tirar 9 

algum questionamento sobre como vai ser instalado, onde vai ser colocadas às câmeras de 10 

monitoramento, então eu fico a critério de vocês, para tirar algumas duvidas referente ao assunto, em 11 

primeiro passo eu  posso colaborar ou já quer abrir as perguntas vereador? Começamo-nos esse projeto 12 

em agosto de dois mil e dezessete, nos tínhamos que fazer uma contratação de uma empresa 13 

especializada, para fazer o projeto de monitoramento, mas não temos um engenheiro no município no 14 

quadro funcional do município, tivemos que pagar um projeto no valor de quatro mil e cem reais, isso 15 

esta na ordem de empenho, para aderir nesse projeto de acordo com a secretaria de segurança publica do 16 

estado para nos fazermos, e para fazermos isso, nos precisamos dos locais a onde seriam instaladas essas 17 

câmeras de monitoramento que não parte de nos atitude da segurança, monitoramento da segurança 18 

publica, a questão de monitoramento do município se formos botarmos algumas câmeras de 19 

monitoramento elas tem que ser resguardada por quem, deveria de ser e o é correto na secretaria de 20 

segurança publica que cai direto com a brigada militar e o sargento Ferreira, nos entramos em contato é 21 

com a brigada militar que nos tivemos um tempo muito curto para aderir o projeto, que é o projeto SIM 22 

que é o sistema integrado de monitoramento, nos tivemos em no ultimo dia conseguimos aderir foi no dia 23 

sete de dezembro de dois mil e dezessete, da qual eu tenho o documento entregue ao secretario de 24 

segurança publica, sobre o oficio cento e seis de dois mil e dezessete Cesar Augusto … manifestando o 25 

interesse do município ao programa SIM, adesão do programa SIM de monitoramento de segurança 26 

publica, nos somos comtemplado em uma reunião que nos participamos já isso deixei nessa casa há um 27 

tempo a trás, com quatro câmeras de cerca mento eletrônico que é outra fala diferente de monitoramento 28 

nossa , mas os dois entram junto dentro da questão de monitoramento, nos estamos aguardando o 29 

presidente Gelson hoje a tarde o tenente Brasil nos mandar o retorno do projeto, que e só oque esta 30 

faltando para colocarmos o edital na rua, já estamos com tudo já alinhado, na questão de monitoramento, 31 

dos pontos identificado, quem fez a identificação e quero se alentar aqui vereador Juliano que A sua 32 

indicação já foi contemplada, NE fico feliz com isso, senhor pediu na praça, eu tenho os dozes pontos de 33 

identificação enviados pela comandante Márcia, no dia treze de novembro, nos precisamos desse 34 

relatório, não e nos do município que vai dizer aonde vai às câmeras, ate porque a gente não é qualificada 35 

para essa questão de monitoramento de segurança publica a questão nobre que o vereador falou da… do 36 

patrimônio publico isso também inclui na questão de segurança do município que também e mostrada 37 

nessa indicação fiquei bem feliz, o bom e que já foi contemplada, na Avenida Emancipação com o 38 

Getúlio Vargas, então nos temos os dozes pontos, eu trouxe o pendrive senhores, mas infelizmente não 39 

esta funcionando nosso vídeo, mas vocês devem ter nas mesas de vocês, acho que a Melissa já colocou já, 40 

os três pontos… mas não da para ver, se algum de vocês tiver interesse eu tenho o pendrive eu posso tá 41 

mandando para vocês, porque nos somos obrigado a fazer toda… e colocarmos dentro do mapa onde vão 42 

ser instaladas as câmeras, certo, então ouve um cerca mento feito através de um programa no qual não vai 43 

me atrever dizer o nome que e bem difícil NE, e me foge da memoria, então nisso foi feito Avenida 44 

Getúlio Vargas, na entrada do município, Avenida Getúlio Vargas com Emancipação, Avenida 45 
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Emancipação com Adão Bortovski, a Estrada da Roseira, Emancipação com o lajeado, Nestor Jardim, na 1 

entrada da Sans Souci Frederico vastarti, que também contemplo que é uma indicação do Vereador 2 

Rogerio Munhoz, fico feliz vereadores, porque não é nossa indicação, indicação de vocês que vai fazer a 3 

câmara ir para lá, com todo respeito com a indicação que a gente sabe como funciona, é que é a mediante 4 

ao índice de violência que a brigada militar nos relata, depois vão ser feitos outros pontos, outros estudos, 5 

tomara que não precise desse aumento de câmeras NE, porque esses dozes câmeras vão pegar todo 6 

território de Eldorado do Sul, então eu parei na sétima, Sans Souci com Frederico Vastarti, Oitava Mauro 7 

Mendes Totta creio eu que é no final vereador Rogerio, ultima rua sua e Mauro Mendes NE, que ela se 8 

identifica com entrada e saída de Eldorado, todas as entradas e a mesma coisa de sair … certo, avenida A 9 

bem no centro, e quero … para vocês que essas câmeras vão ter terão seiscentos metros de resolução, 10 

então no centro da avenida A na cidade Verde ela abrange toda entrada e saída da cidade verde, então 11 

claro que nos vamos ter a zona morta,  zonas cegas, endivido cometeu um crime lá na Z e tu não consegue 12 

pegar porque a câmera tem uma certa altura  também senhores, isso tudo dentro de uma segurança publica 13 

o poste e sete metros de altura, vão me questionar se não pode ser mais auto? Não porque tem toda uma 14 

logística da secretaria da segurança publica questão de altura, então tem as arvores que atrapalham mas o 15 

indivíduo cometeu o crime ele vai ter que passar por essa câmera, essa câmera vai pegar ou veiculo ou ate 16 

mesmo a face dele, por isso que e tudo vinculado com a secretaria de segurança publica, decima Avenida 17 

Nestor Jardim Filho esquina com a Roseira, Adão Botorvski com a Mario Ribeiro, e a Lajeado com a 18 

Joao Batista Gonzatti, nos temos outros pontos também, vai ser instalado no Bom Retiro também 19 

conforme relata para vocês, e duas no Parque Eldorado, uma na Avenida do Comercio, e a outra na 20 

Ângelo Colovini, nos temos alguns pontos senhores, ne nos teremos também na Eva Quinhones que é 21 

uma das entradas do município, antes de chegar na rotatória Eva Quinhones ali no … ali será estalado 22 

câmera fixa, mas será essa  que gira, que seria eu já me lembro o nome para dizer para voces,speed dome, 23 

a aqui na entrada da Del também que e uma entrada de fuga e de saída certo sargento o senhor pode me 24 

corrigir a qualquer momento, ate porque o senhor esta me ajudando ai também, então nesta questão toda 25 

nos temos a fibra ótica, esse projeto sairia muito mais caro se nos não tivéssemos uma fibra ótica nesse 26 

município que esta nas escolas que foi implantada na prefeitura, então nos vamos pegar dentro dos pontos 27 

, nos temos algumas dificuldades, Guaíba city, e uma rota de fuga pessoal entra e sai por lá ne, esses 28 

tempo achamos um corpo queimado lá, lá e difícil eu levar fibra ótica ate lá, então nos estamos com um 29 

projeto com estudo .. também para que não me fuja da memoria que o individua quer ir ao Parque 30 

Eldorado nos vamos ter na entrada e na Lar da Criança quem conhece Otavio Gomes ali, se torna rota de 31 

entrada e saída, ainda mais que larga direto no Poncho verde ne, então não conseguimos levar fibra ótica 32 

ate lá porque sai muito caro, a gente paga por metro, e a escola que tem fibra ótica e Otavio Gomes que e 33 

bem longe dessa entrada, então vamos fazer toda uma logística, e aderirmos também uns pontos para 34 

melhorar a questão da nossa segurança da câmera de monitoramento para que a brigada tenha toda essa 35 

logística, isso e comprovável e a central das câmeras de monitoramento isso e uma fala que tem que ficar 36 

bem clara para todos do município, segurança publica e brigada militar , já botaram na nossa secretaria 37 

recebi algumas ligações sobre ameaças , porque vai ficar alguns agentes de transito também, os agentes 38 

de trânsitos são terão imagem de trânsitos para ajudar no fluxo … segurança publica e brigada militar, e 39 

será montada uma sede especifica com toda aparelhagem na sede da brigada militar, da onde foi feito o 40 

estudo e eu estou aqui com o projeto, aonde tivemos que largar em todo o nosso patrimônio publico ... 41 

item por item que vai ser colocado nas câmeras de monitoramento, então e um trabalho bem agro, foi bem 42 

difícil nos tínhamos um tempo … para fazer isso presidente nos estaríamos fora projeto para aderir nas 43 

câmeras de monitoramento, fico a disposição dos nobres. A palavra esta com o vereador Chico Colono: 44 

No Centro Novo e no Delta vai ter alguma câmera ali? A palavra esta com secretario Dunga: Desculpa 45 



 4

1

não relatei, muito boa pergunta vereador, no centro novo nos vamos colocar lá pegando a fibra ótica da 1 

escola que tem lá, eu não citei o centro novo porque me fugiu, eu tenho outras ruas então rapidinho para 2 

vocês, só para concluir, na Itaí vai ter, eu não citei a Itaí na entrada vai ter que eu consigo pegar da escola, 3 

rua do Comercio Parque Eldorado, Bom Retiro rua Vacarias centro Novo, …, Estrada do conde uma 4 

especifica no posto identificação e a fixa que eu falei para os nobres na Eva Quinhones, então na verdade 5 

ao todo serão dezoito câmeras, nos tínhamos doze , foram colocadas a principio pelo índice de violência 6 

com a brigada militar , e depois mais dezoito pelo cerca mento que nos surgiu nesse momento, na questão 7 

ne, que logico que a gente não vai detectar  o indicie de violência na entrada do Guaíba city mas e uma 8 

rota de fuga, mas então, nos outros locais que não forem indica pela brigada por índice de violência são 9 

rotas de fuga do município, isso foi um acordo entra a secretaria e brigada militar, através do sargento 10 

Ferreira representando a coronel Bianca. A palavra es com vereador Rogerio Munhoz: A vacaria não 11 

estava marcado aqui, são dezoito câmeras então? A palavra esta com secretario Dunga: Não isso como 12 

eu coloquei vocês estão com doze ne, desculpa , a não esta marcado no mapa que vocês receberam, e que 13 

faltou no dia esse ponto de identificação. A palavra esta com vereador Rogerio Munhoz: a colocação 14 

do Chico e importante se não ia ficar ... aquela região ne. A palavra esta com o secretario Dunga: não 15 

foi contemplada. A palavra esta com o vereador Chico: não ate porque a estrada da Roseira lá em baixo 16 

nos colonos e uma rota de fuga lá ... um em cima do outro, o índice esta de mais esta exagerado lá. A 17 

palavra esta com o secretario Dunga: o que nos não conseguimos senhores vereadores. A palavra esta 18 

com vereador Chico: a duzentos e noventa interliga ali a duzentos e noventa ne, a noticiário quase toda 19 

semana. A palavra esta com o secretario Dunga: nos estamos com uma empresa nos procurando para 20 

fazer o cerca mento da famosa malha fina, que foi oque relatei para vocês, nos vamos pegar o grosso, 21 

embora vai ser toda cercada, mas eles estão no trabalho seria parceria publica privada de entrar com os 22 

empresários e aderirem a esse programa, a onde terão acesso, vou dar exemplo para vocês, a lotérica que 23 

nos temos aqui eles colocariam, só um exemplo não sei se tem ou não tem lotérica, mas tem outro 24 

exemplo a codebal se ele quer aderir ao projeto ele compra este pacote com a empresa privada que já esta 25 

com o acordo com o pessoal da ... para eles aderirem nesse programa, por causa das imagens então como 26 

eu relatei antes, se o individuo cometer um crime e a câmera não conseguiu pegar ele naquele momento, 27 

mas para ele sair de Eldorado todos esses pontos são identificado e vão pegar esse cidadão, esse cidadão 28 

não esse criminoso. A palavra esta com a vereadora Daiane: a picada que esta ate com segurança 29 

privada, ali dos moradores, eu não seu como e o índice de criminalidade, sabe que tem bastante ... de 30 

carros ali na ilha e na Picada. A palavra esta com o secretario Dunga: Muito bem lembrado e peço 31 

desculpa pela fala, na Picada nos temos um problema com a fibra ótica eu ate estava falando com o 32 

sargento agora, e ele ate falou Dunga mas como vamos passar pelo, nos não conseguimos a fibra ótica, e a 33 

questão da via radio, nos temos que ver nesse projeto que, se vai conseguir a imagem, infelizmente os 34 

crimes aconteceram em Eldorado do Sul, a nossa meta e que reduz e não aconteça nenhum crime mas, 35 

esse seria o tópico, mas nos queremos que quando acontecer  a imagem pegue de fato essa situação, e 36 

coloque esse individuo voltem para trás das grades pelas imagem fornecidas pelas câmeras de 37 

monitoramento, e nos temos uma dificuldade que a escola e estadual, para nos aderir este projeto, e toda 38 

questão burocrática da parte que todos vocês conhecem, mas nos vamos dar um jeito nisso. A palavra 39 

esta com vereador Tigre: É uma das perguntas que fiz quando usei a plenária é que quando que isso esta 40 

pronto, ne, isso e uma das questões dito pelo próprio Secretario ... da segurança publica, isso faz parte da 41 

inteligência e não tem condições de tantos homens nas ruas, e um dos artifícios e o monitoramento, eu 42 

tive visitando indo em vários municípios, aqui do estado Santa Catarina grande maioria tipo Dona 43 

Francisca, Nova Palma, Agudo tem complexo de cerca mento com o município de rodovia estaduais com 44 

o município então , pode fazer fuga em um que no outro município pega interligado com a brigada 45 
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militar, e com a parceria, isso que se falar por exemplo com a estrada da Roseira o vereador Chico falou, 1 

por ali passa trafico por ali, levam para descartar corpos é roubo , entrada e saída da estrada da Roseira 2 

para Duzentos e noventa via Eldorado do Sul, estrada de Santa Maria que sai em Guaíba, não tem , é , e 3 

você sai depois pelo rio, rio Jacuí, e isso e muito preocupante e essas câmeras viram ajudar nessa questão 4 

fazendo com que uma ou duas pessoas monitorem tudo e consigam acertar o alvo quando vai sair com a 5 

patrulha já sai sabendo onde, onde esta o crime a onde esta indo esses marginais ai vai se solucionar 6 

muitos os crimes, sem o momento de investigação ... quem foi ne e no ato, sendo na hora do 7 

acontecimento, isso vem de encontro, isso e muito bom, mas para quando estar funcionando isso ne, e 8 

porque outro passo que poderia se dar junto é a parceria com os empresários ne por exemplo com o ... 9 

Meta, Rampinelli, e outros que tenha sua própria câmera, adapta ela não sei o custo não sei como faria 10 

isso, mas que você além de preservar o patrimônio dessas empresas também, você usa o material também 11 

e você consegue também usar a segurança privada da empresa mas também a publica e todos que passam 12 

por ali, então eu acho que seria muito bom ... Que tenha um paço dado sobre isso em compensação com 13 

empresários, e com proprietários rurais que tem fazenda também, que muitos deles vivem encarcerado, 14 

porque já foram assaltado, sequestrado , isso tem já um paço dado, ou não ainda , e acho que tem q 15 

debater com esse povo também porque tem a necessidade e nos temos a necessidade de cercar Eldorado 16 

do Sul, parar um pouco, baixar o índices de crime que é muito auto para Eldorado do Sul ne. A palavra 17 

esta com o secretario Dunga: Vou retornar minha fala anterior vereador  Tigre , nos estamos esperando 18 

o telefonema que ficou de me dar hoje a tarde o retorno o tenente Brasil da secretaria publica, o momento 19 

que ele liberar o projeto que esta na mão deles, que eu estou aqui com a original e eles estão com a copia, 20 

nos já vamos colocar o edital na rua, a questão do município a parceria privada o interesse tem que partir 21 

das empresas, como eu citei antes com o vereador Francisco, nos estamos com uma empresa que 22 

procurou nos mas para eles entrarem pelo município não podem ser pelo poder publico, seria por uma 23 

empresa local sob segurança que entro .. pela uma reunião com seu ... esse interesse das câmera de 24 

monitoramento das empresas da ... ou de uma loja de pequeno porte de Eldorado do Sul, parte do próprio 25 

empresário, o município esta com a obrigatoriedade de plantar as câmeras de monitoramento de 26 

segurança publica, no municipio que sera em todo território de Eldorado do Sul, comtemplado com as 27 

câmeras de monitoramentos, com certeza esta ansiedade que o senhor tem, e que todos aqui tem, e eu 28 

como morador  também tenho ela e bem grande, e nos queremos ela bem rápido o possível, só estamos 29 

esperando o tenente Brasil da o ok do projeto, que com certeza vai ser aprovado, porque ele esta todo 30 

dentro da lei nosso projeto. A palavra esta com o vereador Rogerio Munhoz: Secretario Dunga, muito 31 

bom, acho ... essas explicações aqui mas a gente tem duvidas, essas câmeras de cerca mento, essa e cerca 32 

mento? Não essa e monitoramento. A palavra esta com o secretario Dunga: Obrigado por me ajudar , 33 

como o vereador tinha falado do cerca mento, monitoramento é nosso, cerca mento eletronico é do estado, 34 

então oque acontece nos temos quatro câmeras de cerca mento eletrônico, na reunião que nos fomos em 35 

Canoas com o secretario ... então uma dessas de cerca mento vai para o Parque Eldorado, uma do cerca 36 

mento fica na Getúlio, uma na Sans souci, e uma na Roseira, essas cameras de cerca mento elas ficam 37 

direta mente ligada em veiculo com suspeita de roubo, assalto ou qualquer coisa, foi denunciado a placa 38 

dele para a brigada militar, a brigada militar na mesma hora coloca ali veiculo suspeito de roubo IRN sete 39 

oito onze, que é a placa do meu celtinha ne, então o Dunga assaltou aqui Eldorado do Sul, eles não vão 40 

ficar aqui apavorado, mas para onde foi, Porto Alegre esta com cerca mento eletrônico, no que passou em 41 

uma câmera automática ela bate, o que acontece o policial que esta lá de plantão vai ver como suspeito, 42 

então eles já vão saber que esta em Porto Alegre, por isso o nome cerca mento eletrônico, o que nos 43 

estamos torcendo nos aqui, que no Arroio dos Ratos venham aderir esse projeto, Guaíba já esta e Porto 44 

Alegre já esta, então se Arroio dos Ratos aderir o projeto, a gente sabe que o veiculo que roubou passou 45 
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para Arroio dos Ratos, então o pessoal lá sai na hora, então você não precisa esta toda hora informando, 1 

vamos se por que roubaram seu veiculo, que isso não aconteça, você vai esperar dois três meses e esperar 2 

ele queimado não, na mesma hora o cerca mento vai pegar, isso e um projeto do governo federal, e nos 3 

fomos contemplado com quatro câmeras, fora essas da qui? Essas são do município, foi ai onde 4 

deslanchou tudo vereador onde nos botarmos o cerca mento, com aval do prefeito Ernani de fazer o 5 

monitoramento de Eldorado do Sul. A palavra esta com vereador Rogerio Munhoz: falou que o acesso 6 

dos agentes de transito vão ter acesso a essa câmeras. A palavra esta com o secretario Dunga: não os 7 

agentes não tem nada a ver com segurança publica, só com as imagens do município, isso caso de 8 

acidente ... a um questionamento muito grande que a comunidade se preocupa com aquela questão de 9 

multa aquela coisa toda, não , não estamos falando de segurança publica. A palavra esta com o vereador 10 

Rogerio Munhoz: sim esta com a segurança publica, e não ate porque os sete metro e baixo eu pensei 11 

pelos postes ne de luz ne que a gente tem que colocar sete metro e eu fiz a referencia pelo poste lá de 12 

casa, é baixo na verdade ne. A palavra esta com secretario Dunga: a ceee nos afeta por causa disso ai 13 

ne, existe toda essa logística por causa da intervenção da energia elétrica de cortar tudo, e também não 14 

podemos colocar mais alta , ... como aquelas torres tipo de celular olhar de cima a cidade, mas eles 15 

explicaram tudo e na verdade, o objetivo e pegar o veiculo ou o meliante e as câmeras filmar ... perfeita, 16 

segundo as pessoas que entendem do assunto. A palavra esta com o vereador Juliano Soares: Primeira 17 

mente agradecer por estar vindo nos expressar esclarecimento, que a algum tempo nos ja estávamos sendo 18 

cobrado ne e parabenizar o trabalho que vocês já venham fazendo pela cidade, nessa questão de segurança 19 

e uma questão tão delicada , sabe que isso vai ajudar muito o município, vai diminuir bastante os índices 20 

de violências , e também de preservação ao nosso patrimônio, a indicação nossa ela não tem intuito de só 21 

criar mais segurança e de ajudar que as pessoas, que o município para de começar a fazer investimento 22 

toda hora que as pessoas vão lá levar os banquinhos para casa, as pessoas tiram destrói o que e nosso, e 23 

quando digo nosso e de todos ne, do coletivo, o trabalho que vem realizando Dunga as vezes a gente 24 

passa em branco aqui agente acaba não  deixando em evidencia o trabalho que você vem fazendo, são 25 

trabalho difícil, um trabalho ariscado bota em risco a tua integridade , muitas vezes, que as pessoas não 26 

entendem isso, que isso e necessário hoje do jeito que esta crescendo, não adianta nos aumentar para 27 

quarenta brigadiano no município não adianta nos aumentar o numero de viaturas também porque 28 

também da qui a pouco nos vamos ter que esta botando em cada rua um brigadiano, infelizmente o índice 29 

de violência ele e nacional ... precisamos de mais afetivos, é certo mas todas as ações que são feitas para 30 

ajudar para contemplar e melhor o serviço que e prestado hoje ele e importante, a gente fica feliz com o 31 

seu trabalho que esta sendo realizado, com a gestão também que analisou isso, e buscou essas 32 

informações esses trabalhos em conjuntos, tanto da ação da policia rodoviária, com a policia municipal, e 33 

estadual, para que isso aconteça, então fico feliz com as explicações, e espero que o quanto antes esse 34 

trabalho já esteja na rua, para que a gente já tenha uma cidade um pouco mais segura, não que eu diga que 35 

o trabalho da brigada não esteja sendo bem feito, sei que com a estrutura mínima que ela tem hoje, o 36 

município tem um grande trabalho, e é um trabalho que a gente sente que esta acontecendo, então 37 

parabéns Dunga, obrigada. A palavra esta com o vereador Fabiano Pires: Infelizmente nem tudo na 38 

administração publica anda na velocidade que nos gostaríamos que andasse,  mas é altamente gratificante 39 

verificar quando, no que depende do nosso secretario, do que depende do nosso prefeito e das suas 40 

equipes, e também da nossa brigada militar, as coisas estão acontecendo e para ontem de manha, então 41 

fica ai também o meu agradecimento ao secretario Dunga pela visita, pelas explicações, tenho certeza que 42 

o tanto monitoramento quanto o cerca mento serão divisor de ... em Eldorado do sul, ponto de vista da 43 

segurança publica, ne e pensando a ... secretario Dunga a gente tem ai a empresa consepa que tem uma 44 

alta tecnologia e quem sabe ai eles possam estar compartilhando, seja a ótica que possa também ampliar o 45 
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monitoramento na picada ne, ate porque a gente sabe que tem muita coisa que vem daquela direção para 1 

cá, que realmente é o que esta se instalando em Eldorado do Sul, e que não e bom ne, então fica ai meu 2 

agradecimento ao executivo municipal, a secretaria de transporte transito e iluminação publica, que 3 

através do nosso secretario Dunga e sua competente equipe, a nossa brigada militar também, que não tem 4 

poupado esforços também para atender  uma demanda, recentemente a capitã comentou aqui que a nossa 5 

brigada militar e a brigada que mais prendi, então ne, e como se fosse enxugar gelo ne, porque vem, vem , 6 

vem ,e se instala, e Eldorado do Sul esta de braços abertos para todos e infelizmente, acredito que ações 7 

desta natureza monitora e fazer o cerca mento vem de encontro ai com oque a sociedade tanto almeja, 8 

parabéns ne e um forte abraço. A palavra esta com o Presidente: Não tendo mais nenhum 9 

questionamento por parte dos vereadores, eu também quero agradecer ao secretario Dunga por ter 10 

aceitado ao convite de vir aqui dar os esclarecimento, eu acho que isso e muito importante, nesse 11 

momento, onde nos podemos ver as ações que estão sendo trabalhadas, as decisões que estão sendo 12 

tomadas no nosso governo, e a importância e relevância que o município tem dado para a questão da 13 

segurança publica, como já vou muito bem aqui citado, a nossa brigada militar são verdadeiros heróis, 14 

correm de um lado para o outro incansavelmente, prendem muitos meliantes, mas isso não e suficiente, 15 

não atacarmos os crimes com inteligência com ações melhor pensadas, nos nunca vamos chegar no 16 

resultado que razoavelmente se espera, parabéns secretario Dunga, parabéns ao prefeito Ernani, por esta 17 

te dando suporte nestas ações, nestes trabalhos, isto tem muito da sua competência do teu trabalho mas 18 

tem também muito da visão do prefeito Ernani que capitaneia de longe com sua olhar critico com seu 19 

olhar criterioso nas decisões a serem tomadas então , parabéns a administração municipal parabéns 20 

secretario Dunga, muito obrigado estamos sempre aqui para dar suporte para o que vocês precisam para 21 

dar continuidade nos trabalhos. A palavra esta com secretario Dunga: Muito obrigada, quero fazer só 22 

uma colocação aqui antes de encerrar, mais um minuto peço a vocês, o índices de criminalidade e 23 

violência no município quando estalada as câmeras de monitoramento e já comprovado em vários 24 

municípios, Lajeado foi um deles, no primeiro trimestre cai para sessenta por cento, então só em colocar 25 

Eldorado do Sul, que bem vindo Eldorado cidade ... por câmeras, o individuo já vai voltar pela ilha, vai 26 

sair por arroio dos ratos, por qualquer lugar, porque eles não querem ser filmados, quero aqui pessoal e 27 

nobres vereadores, dar os parabéns para a brigada militar, que foi hoje sargento? Hoje fizeram uma ... no 28 

Parque Eldorado na travessa do silencio, onde pegado indivíduos com auto índices de drogas, traficantes, 29 

com armas, tudo e o entusiasmo da tenente coronel Bianca em me mandar para que nos divulgássemos 30 

essas ações, dizendo  que foi ... entre ela e o prefeito Ernani, em fazermos rondas no Parque Eldorado isso 31 

realmente esta acontecendo, isso me deixa muito feliz, porque vereador Rogerio, lembra de quando eu 32 

estava de vereador aqui, ne em dois mil e dezesseis nos fizemos uma audiência publica lá no parque 33 

Eldorado, de onde teve um acordo, aquelas coisas de promessas que aconteceu e não pode se cumprir por 34 

devido a gente sabe os motivos administrativos, e o vereador na época Dunga tomou muito pau dizendo 35 

que queria trazer a brigada ne, eu não mando no sargento Ferreira, como eu gostaria de mandar no 36 

sargento Ferreira ele não sairia do Parque, mas eu não mando nele mas a gente conta com o apoio da 37 

brigada Militar, eles estão fazendo um ótimo trabalho, quero aqui também já dizer para vocês, que a 38 

brigada militar de Eldorado do Sul, ganhou um gol zero quilometro deste governo, já esta com ele já estão 39 

fazendo a parte dos adesivos, ne já saiu aqui para vocês eu acredito a votação do manifesto, e ainda temos 40 

ai, um acordo com ele de mais um outro veiculo que seria uma moto, que nos vamos doar também para 41 

brigada militar para esse trabalho, então meus parabéns sargento Ferreira pela atenção, o parque Eldorado 42 

são menos crianças, vereador Juliano tanto cita ne, adolescente nos caminhos das drogas por terem pego 43 

dois meliantes lá que, a apreensão não foi pouca coisa não, meu muito obrigada a todos, vereadora Daiane 44 

pelo convite, que me coloquei a disposição porque falar de câmera de monitoramento e um assunto muito 45 
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delicado ne a gente recebe ameaças na rua, realmente recebe ameaças, e as vezes a gente fica ate meio 1 

receoso quando fala da câmera de monitoramento vereador Fabiano, ne a gente sabe que os vagabundo 2 

estão muito mais articulado que nos ai, então abraçar uma bandeira que não compete com a sua secretaria, 3 

que seria como segurança publica, eu tenho um sonho sim, que o governo transforma a secretaria de 4 

transporte em secretaria de segurança publica, ai sim vai ficar melhor, o sargento Ferreira vai me 5 

acompanhar na rua, e nos vamos andar mais tranquilo, meu muito obrigado a todos e muito obrigado pelo 6 

convite. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A palavra está com o Vereadora Daiane: Senhor presidente eu 7 

não vou usar a tribuna mais eu quero dar um retorno para o Vereador Juliano que solicitou informação 8 

quando nós solicitamos o projeto da cedência do carro para a Brigada na ultima sessão que é a respeito da 9 

consulta popular ela era um demanda de Dois mil e quatorze no valor de sessenta mil, não era noventa eu 10 

to com o relatório deixa eu te passar cópia. Vereador Chico Colono pediu parte. A palavra está com o 11 

Vereador Chico Colono: Eu vou falar . Vereadora Daiane pediu para ela concluir. A palavra está com 12 

Vereadora Daiane: Eu até conversei com o Lima que é responsável pelos convênios e pela consulta então 13 

ela tá no passivo sem previsão de repasse, o governo do estado está com várias demandas ainda pra suprir 14 

da consulta popular e até foi no governo do PT e agora agente até poderia solicitar junto aos vereadores 15 

do PMDB que daqui a pouco conversassem com o nosso governador pra liberar esse veiculo em função 16 

de que tem muitos municípios no aguardo dessas demandas e com certeza a aquisição de uma viatura leve 17 

pra Brigada Militar de Eldorado do Sul faria muita diferença pro nosso município pra nossa segurança 18 

então ela é uma meta prevista mais uma meta não executada. A palavra está com vereador Juliano: 19 

Primeiramente agradecer o Lima por estar ai, o Lima estava na reunião com nós o dia que agente 20 

participou da reunião com a secretária do estado e na reunião o pessoal que veio do estado falou que seria 21 

dois veículos pra saúde e dois veículos para a Brigada então agente ficou no foco disso, enquanto o valor 22 

agente fica feliz né, mais o próprio estado propôs a liberar o recurso na época né Lima, não foi falta de 23 

vontade do município, o que eu cobrei na reunião em tribuna é que agente cobrasse do estado que o 24 

estado fizesse isso, repassasse o veiculo para o município que o município tirou em consulta popular foi 25 

uma demanda da população de Eldorado do Sul em nenhum momento eu fiz uma critica ao governo, fiz 26 

uma critica ao governo do estado que não nos repassou o veiculo que foi da consulta e estava previsto no 27 

orçamento para compra de Janeiro né Líma se eu não me engano na época deu algum problema pra fazer 28 

a liberação e não saiu junto na compra daqueles veículos que tinha sido feito em Janeiro dai nos não 29 

receberíamos naquele período e eles ficaram naquele compromisso posterior a mandar pra nós o recurso 30 

repassar algum recurso ou eles compram no estado e repassar o veiculo pro município a minha cobrança 31 

foi isso em nenhum momento foi uma cobrança referente ao município ou negligencia do município, foi 32 

uma cobrança de que o estado não nos repassou e que agente deveria sim insistir por que é verba do 33 

orçamento e é verba prevista e destinada pra isso obrigada. A palavra está com o Vereadora Daiane: 34 

Infelizmente é uma demanda que o estado ainda não repassou, mais o executivo está desempenhado a 35 

buscar a segurança não da pra deixar pra trás alias recurso nenhum. Então na medida do possível, como 36 

agente sabe que isso funciona muito na pressão politica que todos pudessem ajudar pra que fizessem uma 37 

força tarefa pra trazermos mais esse veículo pra brigada de Eldorado. A palavra está com o Vereador 38 

Chico: Presidente eu não vou me manifestar na tribuna mais eu quero me manifestar como vereador 39 

como pessoa simples de qual eu achei que o meu partido o presidente do meu partido ia se pronunciar na 40 

terça feira e qua foi de conhecimento de toda a nossa comunidade de toda a nossa sociedade um homem 41 

que deixou um legado muito forte em Eldorado do Sul e que nos perdemos a poucos dias e que de qual na 42 

época eu era presidente caminhou conosco junto pela coligação do qual eu foi vencedor que foi Volmir 43 

Martins né que faleceu a poucos dias, aonde quer que esteja está no ladinho de Deus e caminhou conosco 44 

junto naquela oportunidade e se fez um vencedor na vida tanto profissional e esteve presente no dia a dia 45 
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com os partidos em Eldorado do Sul principalmente na coligação PDT e PMDB e que lamentavelmente 1 

naquele acidente trágico perdeu sua vida, mais deixou uma família, deixou um legado para todo estado, 2 

para o Brasil e principalmente para Eldorado do Sul do qual era morador daqui né então eu até esperava 3 

uma nota do meu partido em manifesto a pessoa dele, a família então está aqui o registro em meu nome e 4 

até mesmo do meu partido do qual eu faço parte deixo o meu reconhecimento a família que ficou que tem 5 

a micção de tocar a vida, a sua filha as suas ex esposas que ele tinha uma ou duas ou três esposa mais teve 6 

isso faz parte no dia a dia do ser humano, mais que deixou os filhos né as filha ali e que tem missão pra 7 

tocar a sua vida pra frente então aonde quer que esteja aqui está o reconhecimento do partido PMDB que 8 

agora é MDB e principalmente do meu gabinete do Vereador Chico Colono, que caminhou junto com ele 9 

que ele esteve na época da campanha com nós então é uma perda lamentável mais deixou um legam 10 

muito grande, isso ai presidente. A palavra está com o Presidente Gelson: Parabéns Vereador Chico 11 

Colono pela lembrança, pela sua fala e nos perdemos um grande parceiro um grande amigo 12 

particularmente uma perca difícil de assimilar por que agente tinha uma convivência muito próxima e foi 13 

um grande amigo de Eldorado do Sul e particularmente meu, fazer o que ele fez pra mim no processo 14 

eleitoral, demonstração que ele deu de amizade uma coisa fantástica ele era um cara que era apaixonado 15 

realmente por Eldorado do Sul, muito bem lembrado parabéns pela sua colocação eu me associo as suas 16 

palavras, se assim me permite. ATA PARA VOTAÇÃO: Ata 45 - Sessão Plenária - 19/12/2017- 17 

Coloco esta ata em discussão, não tendo nenhum vereador para discuti coloco em votação, os vereadores 18 

que concordam permaneçam como estão, ata aprovado por todos os vereadores. Ata da Sessão 19 

Extraordinária 01 - 12/01/2018- Coloco esta ata em discussão, não tendo nenhum vereador para discuti 20 

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

vereadores. Ata da Sessão Extraordinária 02 - 19/01/2018- Coloco esta ata em discussão, não tendo 22 

nenhum vereador para discuti coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 23 

ata aprovado por todos os vereadores. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO COM ENTRADA: 24 

Projeto de lei n° 23: Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e 25 

Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018. 26 

Presidente Gelson Antunes: Este projeto Baixa as Comissões. Projeto de lei n°24: Altera o artigo 7º da 27 

Lei Municipal nº 2595, de 16 de fevereiro de 2007, que cria cargos e estabelece salários do Poder 28 

Executivo do Município de Eldorado do Sul, e dá outras providências. Presidente Gelson Antunes: Este 29 

projeto Baixa as Comissões. Projeto de lei n°25: Autoriza o Poder Executivo a Firmar Termo de 30 

Cooperação com a Associação Comunitária do Parque Eldorado II Parte - ASSCOPEL, e dá outras 31 

providências. Presidente Gelson Antunes: Este projeto Baixa as Comissões. Projeto de lei n°26: 32 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao Programa Mais Médicos para o Brasil, a conceder 33 

auxilio alimentação e dá outras providências. Presidente Gelson Antunes: Este projeto Baixa as 34 

Comissões. Suspende a Sessão para a Reunião das Comissões. Reabre a Sessão. PROJETOS DE 35 

LEI DO EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n° 17: Este projeto tem o parecer jurídico 36 

favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, coloco este 37 

projeto em discussão. A Palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Este projeto eu apresentei uma 38 

emenda da sessão de uso do barco para os bombeiros voluntários o barco de alumínio eu  apresentei uma 39 

emenda solicitando e sugerindo pelo prazo de dois anos fiz esta emenda que fosse prorrogada  por tanto 40 

quando for necessária isso então apresentei esta emenda pela manha pra facilitar a questão do executivo  41 

se não a cada dois anos teríamos que mandar um projeto ser autorizado e fazer o novo conveio e assim 42 

permite que o executivo só faça aditivos ao projeto onde tem a emenda e acho muito importante este 43 

projeto que na enchente de dois mil e quinze os bombeiros tinham um barco emprestado e este barco foi 44 

roubado na frente dos bombeiros voluntários que eles deixavam ali na frente e os vândalos roubaram o 45 
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barco e eles tiveram que pagar a pessoa ou a empresa que emprestou em fim não sei bem que é mas e uma 1 

situação muito triste porque estava ali servindo as pessoas auxiliando as pessoas na retirada e outras 2 

pessoas vão lá e roubam o barco dos bombeiros voluntários que fazem um serviço voluntario isso e o 3 

mais triste de tudo com esta vinda deste barca vai auxiliar tomara não ter mais enchente e que e muito 4 

difícil não ter que vai auxiliar nossos bombeiros no resgaste das pessoas na ocorrência de enchentes então 5 

sou favorável senhor presidente. A Palavra está com o Vereador Gelson Antunes: Não tendo mais 6 

ninguém pra discutir coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 7 

aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei n° 19: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, o 8 

parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, coloco este projeto em 9 

discussão, não tendo ninguém pra discutir coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam 10 

como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei n° 20: Este projeto tem o parecer jurídico 11 

favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, coloco este 12 

projeto em discussão, não tendo ninguém pra discutir coloco em votação, os vereadores que concordam 13 

permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei n° 26: Este projeto tem o 14 

parecer jurídico favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, 15 

coloco este projeto em discussão. A Palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Senhor presidente 16 

este projeto a gente tá votando de urgência foi eu que tinha semana passada retrasada  alertado a questão 17 

do projeto dezoito que era a questão do prazo de validade que e o auxilio alimentação dos mais médicos  18 

que e muito importante votar com urgência e também não vamos deixar os médicos que estão servindo o 19 

nosso município sem seu auxilio e uma questão de prazo que já avia vencido então veio agora para 20 

agende votar com urgência então sou favorável ao projeto. A Palavra está com o Vereador Gelson 21 

Antunes: não tendo mais ninguém pra discutir coloco em votação, os vereadores que concordam 22 

permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO 23 

PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n° 3 Vereadora Daiane Gonçalves: Este projeto tem o parecer 24 

jurídico favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, coloco 25 

este projeto em discussão, não tendo ninguém pra discutir coloco em votação, os vereadores que 26 

concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei n° 6 Vereador 27 

João Cardoso: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis 28 

e esta apo a ser discutido e votado, coloco este projeto em discussão, não tendo ninguém pra discutir 29 

coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os 30 

vereadores. Projeto de Lei n° 8 Vereador Câmara Municipal com Emenda 1 e 2: Este projeto tem o 31 

parecer jurídico favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, 32 

coloco este projeto em discussão. A Palavra está com o Vereador Rogerio Goetz Munhoz: Eu Gostaria 33 

de discutir este projeto presidente até eu acho que é um projeto que nós temos que dar um mérito do 34 

projeto ao Vereador Juliano que foi atrás e buscou todo o entendimento do projeto e convidou 35 

gentilmente todos os vereadores a participar junto e é um projeto que, projeto Lucas é um exemplo é um 36 

projeto que vem de um nível nacional, que vem sendo tratado nos municípios, que dispõem sobre a 37 

capacitação e prevenção de acidentes de primeiros socorros em todas as  escolas da educação básica, 38 

creches e sistemas de educação infantil no município, acho muito importante por que nós temos mais de 39 

seis mil alunos na rede e a gente sabe que da acidente isso infelizmente pra uma situação ou outra então 40 

sempre vai acontecer um acidente ou alguma questão de saúde e os nossos profissionais que cuidam 41 

dessas crianças tem que estar bem preparados, pra pelo menos sabe o que fazer o primeiro socorro ou 42 

primeiro atendimento ou quem chama, como agir, acho muito importante este projeto extremamente 43 

importante este projeto, eu acho que uns dos melhores que esta casa já promoveu por que nós estamos 44 

dando a condição para que o executivo faça um treinamento, trabalhe os profissionais que lidam com 45 
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estas crianças, são crianças e futuros cidadãos, futuros áreas produtivas da nossa cidade que vão ajudar a 1 

desenvolver a nossa cidade então precisa de um cuidado, os pais deixam seus filhos sobre os cuidados do 2 

município tem que capacitar os seus profissionais pra cuida destas crianças então quero aqui parabenizar a 3 

casa mas em especial o vereador juliano que desenvolveu todo este projeto e que convidou todos os 4 

vereadores pra que trabalhássemos todos juntos também temos que destacar por ser um projeto que tu esta 5 

obrigando o executivo a uma atribuição que não nos compete teoricamente o executivo nós não podemos 6 

determina nada ao executivo mas nós fizemos um reunião com o prefeito e fomos bem recebidos prefeito 7 

chamou a procuradora e nós em conjunto, não só da câmara mas do executivo conseguimos viabiliza essa 8 

implantação deste projeto o prefeito entendeu a importância do projeto e chamou a procuradora para que 9 

a gente conseguir viabiliza, que fosse aprovado e sancionado pelo nosso prefeito então isso nos deixa 10 

muito satisfeito é um trabalho que foi de varias mãos não foi de uma só, mas que de uma importância 11 

estrema para o nosso município que é o cuidado com as nossas crianças, então presidente gostaria de 12 

destaca isso dizer que a gente fica muito satisfeito de estar ajudando a promulga e aprova um projeto 13 

desta envergadura. A Palavra esta com a vereadora Daiane Gonçalves: Complementando a fala do 14 

Vereador Rogerio então agradecendo ao executivo pela parceria na redação para que o projeto não 15 

retornasse pra casa e principalmente que nós tivemos também com a secretaria de educação Ana Rita e 16 

ela já se propôs a organizar este seminário e estes treinamentos então não só estamos aprovando este 17 

projeto de estrema relevância pro município mas sabermos também que ele será colocado em pratica 18 

então isso nos deixa mais felizes e cientes que estamos cumprindo o nosso papel. A palavra esta com o 19 

Vereador Juliano Soares: Eu fico feliz de contar com todo o apoio dos vereadores aqui da casa fico feliz 20 

pelo esforço que o presidente da casa fez o vereador Gelson a vereadora Daiane, vereador Rogerio para 21 

que a gente chegaste a um entendimento tanto no executivo municipal que a gente votasse num projeto 22 

que não ia acabar sendo aprovado pelo executivo então de certa forma nos já temos bem andado posterior 23 

a isso recebemos um convite logo após a aprovação de nos todos os vereadores se reuniram com o 24 

prefeito Ernani para que a gente já em conjunto e junto com a secretaria também de educação Ana Rita 25 

começa a dar os primeiros passos com o projeto para que a gente tenha perto das nossa escolas nossas 26 

creches e todos os órgãos que cuidam das nossas crianças hoje pessoas com pelo menos um preparo 27 

mínimo para que esses primeiros cinco minutos que são os mais importantes quando se acontece algum 28 

acidente desses sendo de alimentação ou tendo uma crise de convulsão essas pessoas tem essa 29 

qualificação mínima para poder fazer estes procedimentos esses primeiros procedimentos são essenciais 30 

ate que chegue uma equipe qualificada cinco minuto faz diferença na vida de uma criança e se em cada 31 

turno de nossas creches e escolas tiverem pelo menos uma pessoa que saiba dar esses primeiros 32 

procedimentos que seja o mínimo e faça a diferença para uma família nos não vamos estar chorando essa 33 

semana aconteceu mais um caso de colocar um nené dentro de um balde pra deixar ele ai se refrescando e 34 

a gente incentiva a criança a procurar isso os pais estavam longe e essas crianças foi em direção ao balde 35 

e acabou caindo e chegaram lá e ainda estava se debatendo  a criança ainda estava se debatendo se os pais 36 

estivessem essa noção de primeiro atendimento talvez teria salvado a vida dessa criança se nos começar a 37 

fazer o trabalho de formiguinha aos poucos quando nos vermos temos dezenas e centenas ou talvez ate 38 

mais de mil pessoas que tenham  qualificação  para fazer este atendimento o prefeito Ernani no dia ate fez 39 

um comentário que tinha um medico num restaurante e o rapaz acabou se engasgando com um pedaço de 40 

carne e este medico com uma tampinha de caneta fez um procedimento de Traqueostomia  e salvou a vida 41 

deste rapaz então talvez o Rogerio fez a fala certa acertou na fala dele que e um projeto de muita 42 

importância e que a gente poderia estar junto  vai somar ao executivo municipal já sinalizou que vai ser 43 

parceiro nisso então estou muito feliz com isso e agradeço a de coração a vocês porque se nos olharmos 44 

de uma maneira certa agente vai acertar tenho certeza disso e muito obrigado. A palavra esta com a 45 
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Vereadora Daiane Gonçalves: E só complementando mais um pouco ainda que os educadores estando 1 

preparado e instrumentalizado  eles podem disseminar estes treinamentos e conhecimentos em sala de 2 

aula com os alunos  maiores onde a escola de ensino médio pode fazer também eles vão poder também 3 

atender suas famílias em casa então o conhecimento nunca e de mais não e só pra conhecimento dentro da 4 

sala de aula e poder estarmos  instrumentalizando nossos alunos porque nunca se sabe quando um deles 5 

poderá  salvar a vida do seu pai e da sua mãe. A Palavra está com o vereador Gelson Antunes: Muito 6 

bem a importância do projeto é indiscutível parabenizo o vereador Juliano por tomar a iniciativa e eu 7 

estava aqui lembrando de uma ocasião em que estava la no rincão, aquela igreja la do rincão e de repente 8 

vi um alvoroço e vinha chegando um pai com uma criança engasgada e vinha o paia vinha a mãe correndo 9 

e levaram pra igreja e estava finalizando o culto, estava saindo, estava na porta da igreja no rincão e o pai 10 

chegou e me entregou aquela criança, a criança engasgada, a criança roxa, e sinceramente eu não tenho 11 

muita explicação que eu não tenho noção, agora eu tenho por que fiz os bombeiros por causa do centro de 12 

recuperação e foi exigido, mas no período eu não tinha noção nenhuma, absoluta nenhuma de primeiros 13 

socorros, mas eu dei uma espremida no peito do bichinho e não sei se vomito, não sei acabou engolindo, 14 

era uma bala, então é uma cena inesquecível, de a gente vê e não saber o que fazer, da um pânico, e o pai 15 

entrega, então é uma coisa que ninguém queira passa e esta ai a importância ate o prefeito disse que faria 16 

o curso e acho que é valido pra todo o cidadão e nos estarmos juntos por que nós não sabemos deus o 17 

livre guarde, os nosso e alguém que precisar de nós numa hora dessas ai. A Palavra esta com o 18 

Vereador Juliano Soares: Só pra não perde também o mérito é da família do Lucas ne, o Lucas é um 19 

menino que perdeu a vida em são Paulo com um pedacinho de salsicha ele se engasgou na hora do lanche 20 

ele estava num passeio e veio perde a vida com oito anos, e a mãe e a família se interessaram no assunto, 21 

estavam numa luta pra fazer uma lei nacional que abrange mais itens, claro o nosso município não tem 22 

como contempla todo estes regramentos, não tem uma lei em vigência que nos basei, então a gente 23 

recebeu marcações no facebook por que isso é uma tendência muito grande em Guaíba foi feita uma 24 

especifica sobre essa massagem muscular, pra fazer o desengasgue e em outros duzentos e poucos 25 

municípios são parecidas a nossa ela ficou mais ampla, não é especifica e de certa forma vaia abranger 26 

mais coisas do que se a gente fizesse especifica  então talvez a gente tenha feito uma lei melhor um 27 

pouquinho obrigado. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Não tendo ninguém pra discutir 28 

coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os 29 

vereadores. PROJETO DE RESOLUÇÃO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Resolução 1: Este projeto 30 

de Resolução tem o parecer jurídico favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser 31 

discutido e votado, coloco este projeto de Resolução em discussão, não tendo ninguém pra discutir coloco 32 

em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. A 33 

palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Quero a agradecer a presença de todos. Neste momento 34 

as quinze horas e trinta e oito minutos dou por encerrada a sessão plenária do dia vinte de fevereiro de 35 

dois mil dezoito.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 36 
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