
 1

1

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Aos treze dia do mês de março de dois mil e dezoito, às  quatorze horas e três minuto, reuniram-se no 8 

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

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

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

Rogério Goetz Munhoz– PSB, João Carlos Elias- 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 treze dia  de dois mil e dezoito. Versículo bíblico. Leitura das 14 

Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação 45/2018 Vereador Chico Colono – 15 

PMDB: Implantação de uma agência ou um Posto de Atendimento do INSS em Eldorado do Sul. 16 

Indicação 47/2018 Vereador Vidal Amaral – PMDB: Implantação de inter-travado de concreto em 17 

todas as ruas do bairro Sol Nascente. Indicação 48/2018 Vereador Vidal Amaral– PMDB: Que a 18 

secretaria competente elabore estudos para a implantação de um gerador de energia no Posto de Saúde 19 

Central. Indicação 49/2018 Vereador Juliano Soares- PT: Nivelamento e patrolamento das ruas do 20 

Bairro Delta. Indicação 50/2018 Vereador Juliano Soares- PT:. Construção de uma Lombada na Rua 21 

Edmundo Schwuchow. Indicação 51/2018 Vereador João Cardoso- PT: Indica ao Poder Executivo 22 

Municipal que execute a construção de paradas internas para ônibus escolar em todos os Assentamentos 23 

do Município Indicação 52/2018 Vereador João Cardoso– PT: Indica ao Poder Executivo Municipal 24 

através da sua Secretaria competente, restabeleça a estrutura geral da Praça da Matriz, localizada neste 25 

Município. Indicação 53/2018 Vereador Delmar Nunes- PDT: Que seja construída e, ou implantada 26 

uma creche nas dependências da Escola Municipal Octávio Gomes Duarte, no bairro Parque Eldorado. 27 

Indicação 54/2018 Vereador Rogerio Munhoz-PSB: Solicita ao executivo Municipal, através da 28 

secretaria Municipal de obras e viação, a troca de rede de drenagem. Indicação 55/2018 Vereadora 29 

Daiane Gonçalves- PDT: Que sejam providenciadas adequações de estrutura física e mobiliários da 30 

Câmara de Vereadores a fim de melhorar sua Acessibilidade Arquitetônica. Indicação 56/2018 31 

Vereadora Daiane Gonçalves – PDT: Que seja criada uma Sala de Recreação junto às EJAs para 32 

atender os filhos das alunas a fim de que estas possam finalizar o Ensino Fundamental. Indicação 33 

57/2018 Vereador Fabiano Pires - PMDB: Dispõe sobre a implantação da guarda municipal (armada) 34 

em eldorado do sul. Indicação 58/2018 Vereador Fabiano Pires- PMDB: Dispõe sobre a implantação 35 

do serviço samu - atendimento movél de urgência em eldorado do sul. Indicação 59/2018 Vereador 36 

João Carlos Elias- PMDB: Que a Secretaria competente providencie a colocação de um abrigo na 37 

parada de ônibus da Av. Mario Ribeiro. Indicação 60/2018 Vereador João Carlos Elias – PMDB: Que 38 

a Secretaria competente, viabilize a iluminação pública e asfalto urbano, no trecho da rua Emílio Pinheiro 39 

Gomes até a rua Adão Bortowiski. PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO COM ENTRADA:  40 

Projeto de lei n°12/2018: Proíbe cigarros e assemelhados, bem como bebidas alcoólicas nas áreas 41 

destinadas à recreação infantil( playgrounds ),nas praças públicas municipais. A palavra esta com o 42 

presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa comissões. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO COM 43 

ENTRADA: Projeto de lei n°36/2018: Altera a Lei 3.611, de 20 de dezembro de 2.011, e da outras 44 
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providências. A Palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Neste momento eu suspendo a sessão 1 

para ser feito o uso da tribuna livre quero agradecer os senhores aqui que atenderam uma solicitação aqui 2 

dos fóruns das mulheres, para que elas trouxessem um breve relato aqui, deste importante momento em 3 

que as mulheres de Eldorado do sul estão se mobilizando e indo em busca de politicas públicas que lhes 4 

são pertinentes, então vamos ouvir a Sra. Lourdes Santini. TRIBUNA LIVRE. EXPLICAÇÕES 5 

PESSOAIS: A palavra está com o Vereadora Daiane: Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas 6 

vereadores, boa tarde a todos que estão presentes aqui na plenária, equipe da saúde precisa trabalhar, tá se 7 

deslocando, brigado doutor Irineu, as meninas do fórum das mulheres, as gurias da assistência, Marcinha, 8 

Ursula e toda a comunidade e assessores aqui presentes. Bom, Vitória, obrigado por ter aceito o convite 9 

pra estar aqui conosco nesta tarde. Eu quero começar pelas indicações, né, eu convidei a Vitoria 10 

especialmente pra tá aqui hoje, porque eu conheci a FADERS através dela, e eu participei do seminário lá 11 

e depois fizemos um aqui na câmara e eu convidei o presidente Roque pra fazer uma visita aqui, pra gente 12 

ver os pontos a melhorar aqui na casa, presidente, e são muitos, inúmeros, a gente já tinha conversado 13 

sobre a questão da rampa de acesso à bancada, né, mas tem muitos detalhes, assim, às vezes, a gente que 14 

não exige tanta necessidade, uma maçaneta que gire invés de alavanca, a caixa de descarga que eles usam 15 

no banheiro adaptado é lá em cima, a torneira que não tem alavanca, estão são várias questões, a rampa na 16 

porta lateral do administrativo, porque hoje a gente não tem nenhum servidor que necessite, mas podemos 17 

ter, e, além disso, as pessoas que visitam a casa, e também uma vaga exclusiva aqui no estacionamento 18 

interno, né, então são vários detalhes, nessa questão da acessibilidade arquitetônica, depois tem várias 19 

outras, deveria ter alguém aqui especializado em libras também, na comunicacional, enfim, são várias 20 

formas de acessibilidade, então se por acaso nós conseguirmos, presidente, concretizar algumas reformas 21 

na estrutura física, gostaria muito que fosse observada essas questões aí, do mobiliário também, fazer 22 

alguns ajustes porque não há como fazer o giro dentro dos gabinetes são muitos pequenos né, então são 23 

vários pontos a serem observados, com relação à indicação da sala de recreação, foi uma ideia que troquei 24 

com a Marcia, né, em função das mulheres que não conseguem voltar a estudar, uma cadeia de problemas 25 

sociais, infelizmente muitas não conseguem emprego por falta de formação e não conseguem formação 26 

porque não tem com quem deixar seus filhos à noite, não tem companheiro, não tem familiar com quem 27 

deixar e deixam de estudar em função disso, então é uma proposta pra secretaria Ana Rita para que 28 

providencie uma sala para que as crianças possam estar ali, à noite, junto com as mães, em local seguro, 29 

em atividade, para que elas possam estar estudando e complementando seus estudos, pelo menos o ensino 30 

fundamental né, que a gente tem a EJA aqui no David e no La Hire Guerra, lá na Sans Souci, então seria 31 

uma avanço bastante grande na questão da escolaridade destas mulheres e que elas possam estar 32 

retomando a sua volta ao mercado de trabalho e garantindo assim uma renda. Bom, temos um marco hoje, 33 

então, dona Lourdes que a votação, finalmente a votação, do Condim, conselho dos direitos das mulheres, 34 

conselho municipal, isso assim como a coordenadoria foi uma luta, assim como esse conselho foi, a gente 35 

fez, eu fiz a indicação porque ele é um projeto que não pode ser de origem do legislativo, tem que ser do 36 

executivo, e depois da indicação, eu fui até a procuradoria diversas vezes para nós pudéssemos 37 

efetivamente estar instituindo esse conselho, um órgão de controle social, importantíssimo que vai 38 

encaminhar demandas, que vai parceria com os órgãos de Estado, que vai promover campanhas 39 

preventivas, e elaborar o plano municipal também das políticas para mulheres, então nós temos aí alguns 40 

dias pra tá criando esse conselho após a aprovação do projeto hoje que eu espero que os colegas aprovem 41 

prontamente pra reunir o fórum também pra escolher as representantes da sociedade civil, aí do 42 

Executivo, secretária, já escolha da sua secretaria porque ali no artigo um, os representantes do órgão 43 

governamental, é a secretaria de saúde, depois uma da assistência, uma da educação e a coordenadora, 44 

coordenaria da mulher já é membro nato também, então estamos muito felizes de hoje finalmente tá 45 
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concretizando, porque como a dona Lourdes falou já é uma luta de outras legislaturas e que tava 1 

emperrado aí, não estávamos conseguindo concretizar, então é uma alegria bastante grande. E a uma 2 

pauta pra mim hoje é queria estar colocando pra vocês, eu tive uma alegria enorme que hoje eu recebi 3 

uma ligação do gabinete do deputado Pompeo de Mattos, lá de Brasilia, aceitando o pedido que eu fiz da 4 

emenda parlamentar, então junto com esses R$... e tantos, R$... é do deputado do PDT, no passado, eu, o 5 

vereador Delmar Nunes e o vereador Gelson não conseguimos as emendas, mas esse ano felizmente o 6 

deputado Pompeo atendeu a minha solicitação então pra um vereador é uma conquista ímpar estar 7 

trazendo recursos pra o município, então é minha primeira experiência trazendo emenda para cidade e eu 8 

fico muito feliz de estar colaborando com a saúde do município, secretária, e parabéns a você, porque 9 

também é uma questão de sorte, mas tem aquele ditado ‘quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho’, então 10 

é realmente correndo atrás que a gente faz essas conquistas, porque se se acomodar elas não caem do céu 11 

e o não a gente já tem, né, então tem que correr atrás efetivamente, então, em parceria também com a 12 

secretaria da saúde que com certeza ele havia recebido o seu pedido e eu reforcei, então, com o ofício do 13 

gabinete, fazendo o meu, então felizmente ele me atendeu, então estou muito feliz com o atendimento 14 

dessa solicitação ao deputado Pompeo, então hoje pra mim é uma tarde de muita alegria, com muitas 15 

conquistas e cada vez mais com a sensação de dever cumprido porque aqui a gente tá nessa bancada aí na 16 

luta pela cidade dia após dia com trabalho formiguinha, mas as conquistas vêm aos poucos e a gente tá 17 

vendo resultado do trabalho, então, isso nos deixa muito feliz de realmente poder tá contribuindo com a 18 

população de Eldorado do Sul, aí com nosso trabalho como vereadora. Muito obrigada a todos. A palavra 19 

está com vereador João Francisco Moraes Cardoso : Cumprimentar os senhores vereadores, 20 

cumprimentar nosso presidente, cumprimentar nossa comunidade que está aqui, nossos assessores, 21 

cumprimentar também nossa secretária Juliana da saúde muito citada aqui e as companheiras do fórum, 22 

companheiras do assentamento Belo Monte e companhia. Quero trazer aqui de que hoje é um dia muito 23 

especial, né, por estarmos anunciando vários recursos federais, né, das emendas parlamentares ao nosso 24 

município e a saúde que é uma das questões que vem de encontro a muitas necessidades que nós temos, 25 

então quero dizer que estou muito feliz, por a maioria dos deputados que... a maioria dos deputados que 26 

faz voto em Eldorado do Sul tem indicado suas emendas, pena que muitos não indicam os quatro anos e 27 

pena que também muitos, de uma maneira bem chula, ensaboam a gente e né... fazem voto aqui em 28 

Eldorado e de um dia pra outro manda né... e isso acontece no próprio meu partido também, eu fico muito 29 

p... da cara, fazem voto, tem todo uma filosofia e isso serve pra todos, né, e depois não vem a emenda, né, 30 

então a gente vai aprendendo a trabalhar pra que cada mais tenha políticos comprometidos com as causas 31 

sociais, mas antes e foi averiguado a emendinha aquela que não saiu a do ... porque o Vidal não tá aqui, 32 

mas né, que assim ó, ele indicou como eu também indiquei na época, uma emenda do Marcon que ia 33 

ajudar as igrejas evangélicas, iam ser ... na questão de violino e outras questões e perdemos também por 34 

questão de documentação, isso frustra muito a gente porque tem um monte de crianças esperando pra 35 

fazer esse trabalho tanto nas igrejas como nos CTGs, é todo o trabalho que tem lá e aí a gente perde e isso 36 

também traz uma questão que a gente muitas vezes não nota, o deputado acaba perdendo porque ele 37 

indica, trabalho e depois o município não aproveita, então se perde o montante de valor que o deputado 38 

tem, eu sinto muito por isso porque quantas crianças poderiam tá lá brincando, no lazer e tal com sua 39 

família, como ontem também e quero agradecer muito o executivo, principalmente, a comunidade – acho 40 

que não tem ninguém aqui – o lixão que eu acho que fazia mais de seis, sete anos lá, procuro rato, 41 

imundície, barata lá, a comunidade se organizou e foi atrás do executivo municipal e ontem tivemos então 42 

a inauguração da praça ali no Loteamento, muito bonita, a comunidade tudo lá presente transformando 43 

um espaço que não servia praticamente pra nada se não era pra desgraça, pra contaminação da saúde 44 

pública, uma coisa boa. Parabenizar aqui a secretaria da educação, a secretaria do meio ambiente, que o 45 
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Carlinhos fazia parte, e também a Obras por todo o empenho, inclusive o prefeito. Então são coisas boas e 1 

quero trazer também que nem tudo é felicidade e alegria, o ano passado, senhores, e aí eu acho que o 2 

culpado já foi né, mas a gente negociou afinco pra três comunidades que seria a São Pedro, a Padre 3 

Josimo e o assentamento Belo Monte, que foi negociado com o deputado Marcon e que também foi 4 

perdido por não encaminhar a documentação, por falta de não encaminhar a documentação, e amanhã a 5 

gente tá indo a Brasília, conversei isso com o prefeito por várias vezes e conseguimos a audiência lá com 6 

o Ministro, tá indo o secretario Cavalo né, junto a, designado pelo prefeito, pra gente tratar da questão das 7 

águas e também pra tratar de uma questão que foi muito problemática e que vai passar um ano ou dois 8 

nesse problema aqui, que foi o sinistro de granizo em Eldorado do Sul, que danificou mais de cinco 9 

hectares de arroz, treze hectares de horta e ainda não muito levantado aí qual é, falta terminar os laudos, a 10 

quantidade de valores, mas pelos laudos levantados em arroz, só nos assentamentos já ultrapassou R$... 11 

de prejuízo, só no arroz, então tá se fechando os laudos em outras propriedades, certamente vai fechar em 12 

torno de R$... a R$... e que a gente fez todo um levantamento na correria, junto aí com o executivo e junto 13 

aí com os vereadores e depois do levantamento foi articulações com banco, com entidades, com Irga, com 14 

secretaria de agricultura, com defesa civil já parte das telhas já foi entregue sábado e me parece, que 15 

segundo o secretário da habitação, ... em outros lugares, nos próximos dias será entregue também, né, 16 

então uma coisa que ninguém quer que aconteça, que o executivo também respondeu na hora que 17 

precisava, principalmente com o decreto, e agora temos que batalhar para que o decreto seja homologado, 18 

seja válido e que é uma das questões que a gente vai a Brasília, porque no outro ano que deu granizo em 19 

Manoel Viana, a gente foi, negociou e conseguiu e conseguiu um valor por hectare pra próxima safra, 20 

porque isso, porque o arroz tem um alto custo na produção, a gente sabe, no mínimo, no mínimo, é R$... 21 

por hectare pra plantar ele e esse custo, se você não colheu agora, você tem recursos que, se você investiu 22 

num trator, na colheitadeira, no tratamento do solo, enfim várias questões e isso você deve pro banco, 23 

você deve pra cooperativa, você deve... e se você não colhe, como você vai plantar a próxima safra e isso 24 

também nas hortas, que é o dia a dia da família né, quando tem hortas e quando acaba você não vai fazer 25 

a feira, você não vai fazer a venda em supermercado e você tem um grande prejuízo, então essas questões 26 

a gente sentou ontem com o presidente superintendente do Incra estadual e ele propôs que a gente 27 

sentasse também com o Incra nacional, que a gente fosse lá, a gente marcou então pra amanhã essa 28 

conversa, a gente vai de manhã, com o ministério da agricultura, e volta na quarta de tarde, a gente vai 29 

fazer duas audiências pra essas duas questões, essa questão da água que tem projeto e essa questão do 30 

sinistro do granizo que deu em Eldorado do sul. Quero dizer também pra vocês que esse projeto do 31 

Condim faz muito tempo e que bravamente as companheiras mulheres insistiram sempre e que 32 

organizadamente com o apoio do executivo e de outras pessoas e da vereadora Daiane também a gente 33 

conseguiu então que viesse o projeto pra cá, mas que não sirva isso de contentamento simples e 34 

puramente a lei, mas que se transforme na prática após a lei, enfim pra que cada dia mais a gente consiga 35 

debater isso na sociedade pra não haver casos como já aconteceu em Eldorado do Sul e continua 36 

acontecendo no Brasil e no mundo inteiro que são, o que a gente viu ultimamente, citado pela 37 

companheira Lourdes aqui, então muitas vezes escapa das autoridades que estão presentes, a gente vê 38 

toda hora na televisão que o juiz, o promotor deixou frouxo e aí a coisa acabou acontecendo, tem que 39 

sensibilizar as pessoas que estão sentados muitas vezes numa cadeira, que não é aquele mundo só do ar 40 

condicionado, as coisas são muito mais complicadas, muito mais complexas, e ela precisa ser tratada 41 

como ela é, então muitas vezes a lei, simplesmente pura não adianta, ela tem que ter um passo a mais, pra 42 

ela ir pra prática, por isso precisa de uma organização, esperamos que além do projeto tenha sim essa 43 

continuidade, né, e deixo meu gabinete à total disposição pra ajudar nessas questões. Pena que a secretaria 44 

nossa da saúde não está aqui, mas quero dizer pra vocês que venho visitando as comunidades nesses dias, 45 
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presidente Gelson, eu tive no Guaíba City pra lá da ponte, e é incrível que a metade das pessoas daquela 1 

comunidade ainda votam em Eldorado do Sul, e não é do meu tempo da política em Eldorado do Sul, mas 2 

eu não sei o porquê que foi passado aquela parte pra lá do rio, não tem colégio, não tem posto de saúde, 3 

não tem nada, cara, me parece que aquilo, me traz à memória, porque eu lia muito os chamados gibi, não 4 

sei se alguém já quando era criança, aquilo era a maioria no Texas, estado americano e tinha aquela que 5 

parecia a cidade perdida, passava o cara a cavalo pelo meio, cara, aquilo é... parece o Texas americano 6 

nos anos cinquenta. Cara, não tem nada naquilo, nada naquilo e que eu acho que tendo assentamento lá, 7 

tendo todas aquelas famílias abandonadas é uma questão de... questão humana de botar um, que nem tem 8 

no Belo Monte, uma vez por semana, uma vez cada quinze dias um posto de saúde avançado no 9 

assentamento legalmente fica dentro do território de Eldorado pra atender um pouco daquelas famílias lá, 10 

porque ao passar pra Charquedas, veja bem, não tem ônibus naquela localidade, tem carro ou pegue a 11 

charrete ou vai a pé ao posto de saúde ou a qualquer ... até a BR, espera-se na BR pra pegar um ônibus pra 12 

Charqueadas, entendeu a complicação, podemos se queixar de qualquer outro lugar, mas o Bom Retiro 13 

tem um posto de saúde, no Parque é longe, mas tem um posto de saúde bem estruturado, mas outras 14 

comunidade aqui também têm e aquele povo simplesmente, por uma questão legal, ficou abandonado. É, 15 

olha, eu gostaria que alguém fosse parar um dia lá pra ver a situação daquilo, eu sei que a maioria e é 16 

território hoje de Charqueadas, mas eu não sei pra que motivos se deu aquele trecho pra Charqueadas e 17 

que as pessoas moram ali ainda, porque não tem pra onde ir, mas tipo é totalmente abandonado, é ficar 18 

um dia lá pra ver a situação quando chove, se nós choramos nos bairros onde... lá é totalmente desumano 19 

o negócio, e de pegar pelas bolas quem votou na assembleia legislativa, quem levou pra ver a situação 20 

que se encontra hoje sem fazer uma visita lá. E vou lutar com a secretaria de saúde pra que no 21 

assentamento do Apolônio tenha uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez cada quinze dias um 22 

posto de saúde que consiga atender as pessoas, é uma questão humana, nada mais que isso, que é muito 23 

complicado, numa comunidade que é, o assentamento do Apolônio já é crítico, dá quatro, cinco 24 

quilômetros até faixa e não tem ônibus público, não tem transporte público, mas que ainda tá muito 25 

melhor e muito mais atendido que o povo do outro lado do rio, embora não pertencendo a Eldorado do 26 

Sul, mas a maioria das pessoas, por conveniência de ser mais perto, vem comprar em Eldorado do Sul, 27 

vem no colégio em Eldorado do Sul, então tem toda uma relação de laço com Eldorado do Sul e não com 28 

Charqueadas, que não manda nem sequer uma patrola lá, tem capim no meio da rua, é incrível, o posto de 29 

saúde que tinha lá, tem árvore crescendo na beirada, a escola fechada, então quero dizer pra vocês que eu 30 

vou brigar por isso, sei que não vou ter força pra fazer aquele trecho voltar a Eldorado do Sul, um simples 31 

vereador né, mas alguma coisa tem que ser feita. A palavra está com o vereador Juliano Soares: uma 32 

parte vereador?! Acho que tá lembrado também do caso do motor que quebrou lá e não tinha nem água 33 

pra eles, passaram quinze ou vinte dias sem água, lembra? E era briga pra saber quem é que ia resolver, se 34 

era o município de Eldorado do Sul ou se era lá, Charqueadas, então foi complexo, foi complicado. A 35 

gente teve lá visitando, a parte onde a bomba tá tá dentro de Eldorado do Sul e a parte onde tá a caixa 36 

d’agua tá dentro de Charqueadas, então a gente não sabe o que fazer, a gente fica num muro, bem 37 

complicado cara, bem complicado mesmo. A palavra está com o vereador Francisco Morfan (Chico 38 

Colono): eu acho que deveria haver uma negociação em partes, Charqueadas deveria Eldorado, porque o 39 

território é de Charqueadas, mas toda aquela comunidade utiliza-se de Eldorado do Sul, é colégio, 40 

qualquer estrutura pra ser locomover é Eldorado do Sul, não vai a Charqueadas, me lembro que no 41 

governo passado, governo Sérgio, começou já no governo Ernani, ..., que era obrigação do governo de 42 

Charqueadas, quando a ponte caiu o governo Ernani na outra gestão, no governo Sérgio também, caiu 43 

uma ponte não poderia cruzar o ônibus pra pegar os alunos do colégio, o município arcou com os custos. 44 

E acho que deveria haver uma negociação entre as partes, de governo para governo, os procuradores do 45 
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município, acho que deveriam de tentar ver o que poderia ser feito e uma compensação do governo de 1 

Charqueadas pelo que o governo de Eldorado do Sul tá fazendo por aquela comunidade. Eu acho, acho, 2 

que foi um erro no passado do Jaime Conzatti, não sei se não falha a memória, a procuradora era a Beth 3 

Conzatti, quando saiu aquele acordo repassando toda aquela área, de qual nós perdemos... do rio pra cá, 4 

aquela parte..., mas acabamos perdendo pra Charqueada que foi vão, não sei qual é motivo, porque foi 5 

cedido pra Charqueadas aquela parte sendo que a população quem ampara é Eldorado do Sul, seria isso. 6 

A palavra está com o vereador João Cardoso: obrigado Chico Colono. Tendo em vista que aquela área 7 

é cem por cento produtiva, cheio de arroz integral que um ICM, um imposto pra  8 

Eldorado do Sul..., eu não sei que tipo de governo é esse, eu simples não sei, eu não consegui ainda pra 9 

nenhum lado, pro lado econômico, pro lado social vê qual é a vantagem pro prefeito fazer uma 10 

negociação pra que a Assembleia Legislativa votasse pra passar pra Charqueadas, porque é mais de 11 

Eldorado do Sul e tem todas essas questões levantadas aqui e hoje pertence pra lá e nós perdemos, 12 

entregar um território. Agradecer aí e encerrar e voto favorável pelo projeto. A palavra esta com 13 

Vereador Juliano Soares: Boa tarde a todos, senhor presidente, vereadores, vereadora Daiane, nossa 14 

comunidade, grupo de mulheres que esta presente ai, dizer que a gente fica feliz que esta avançando 15 

nossos direitos, direitos que acho que nos porque a mulher é a chefe de família, grande chefe de família 16 

ela é a principal responsável de educar nossos filhos e formar cidadãos, e muitas vezes os direitos dela 17 

não são respeitado. E hoje graças a Deus o executivo municipal esta contribuindo pra que as coisas 18 

andem, porque o mínimo seja compensado, então a gente fica feliz ai, a gente é favorável ao projeto de 19 

vocês, mais que favorável à gente é um atuante junto com vocês no projeto, então fico feliz Lurdes que 20 

junto com o executivo municipal vocês terem conseguido avançar nesse processo, e dizer pra vocês que 21 

fiquei feliz com a fala da Juliana referente ao nosso posicionamento politico, meu, do Tigre e do Rogerio, 22 

porque aquilo que eu falei né, eu não sou politico< sou uma pessoa que quer que a cidade avance, quer 23 

que as coisas cheguem aos lugares mais distantes, sabe quanto tem a comunidade do belo monte, 24 

morrinho, Apolônio tem sofrido por seres mais distantes do centro por ter mais dificuldades de acesso ao 25 

direito que é deles, e a gente vai seguir lutando pra buscar recurso que as coisas cheguem lá, fico feliz que 26 

o deputado (...) nos atendeu com recurso que vai nos ajudar também a comprar o veiculo e acho que isso 27 

né, a gente não tem como fazer uma coisa que esta na nossa frente e nos temos possibilidade de 28 

contribuir. A nossa cidade é muito grande, ela é muita extensa o território e ela esta um pouco 29 

centralizada no urbano, acho que mais de trinta mil pessoas estão no centro e os outros quinze mil estão 30 

espalhadas em alguns pontos muito distante do nosso município. Então lutar por melhorias no transporte 31 

escolar, atendimento medico (...) é importante viu gurias, ano passado fui lá e fui muito bem atendido por 32 

eles, muito bem recebido, aquilo que vocês produzem lá na terra de vocês é excelente, é aquilo que a 33 

gente precisa ter na nossa mesa, um produto orgânico, com saúde, e dizer também pra vocês que graças a 34 

Deus nos estamos no segundo ano trazendo recursos pra cidade, segundo ano ajudando pra que nossa 35 

cidade continue avançando e não é fácil a Lurdes acompanhou agora semana passada uma briga ferrenha 36 

né Lurdes pra ver se a gente conseguia aumentar o recurso da emenda pra que a gente pudesse ter um 37 

pronto atendimento aqui no centro, embora seja (...) mais equipado, com mais mecanismo de assistência 38 

pra nossa população, ate porque se nos gastarmos dinheiro que a gente tiraria do recurso próprio, se nos 39 

tivermos dinheiro de fora (...) nos temos dinheiro pra por em outras áreas que são essenciais, fico feliz 40 

também contribuiu bastante esse ano com recurso, parabéns porque tu é um militante atuante na nossa 41 

cidade é essenciais esses recursos, esses recursos embora à gente tenha um ano pela frente para garantir 42 

realmente que esses recursos sejam pagos, a gente fez nossa parte, credenciar o município, garantir o 43 

recurso e agora e ficar em cima pra que esse recurso venha pra cidade e que seja bem aplicado, também 44 

quero agradecer o executivo municipal que atendeu algumas demandas importantes agora no nossos 45 
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últimos dias nossos, isso que a gente vem a um tempo brigando, referente ao esporte e referente à 1 

educação, não é fácil esses recursos são mínimos pra uma cidade tão grande, não é tanto dinheiro que nos 2 

temos, mas ele esta sendo bem aplicado graças a Deus com responsabilidade, a gente tem cuidado muito 3 

isso, tem fiscalizado muito isso e espera que se continue nesse um ano. Obrigado a todos. A palavra esta 4 

com Vereador João Carlos Elias: Boa tarde todos e todas, presidente ao cumprimenta-lo, cumprimento 5 

os demais vereadores, vereadora Daiana e todas as mulheres presentes. Pensei quando chamou ali pra 6 

chamar a lista de fala ou não fala, mas aí não resisti e disse sim, tem que vir aqui nessa tribuna, nem que 7 

seja pra errar, pra poder aprender, dizer que... eu vim aqui mais pra fazer agradecimento aqui nessa 8 

tribuna hoje, sem sigla partidária ou quem apresentou ou quem não apresentou, quem pediu, muito legal 9 

isso, dizer que me... fico honrado e agradecido de estar hoje aqui podendo votar favorável à luta das 10 

mulheres que vem de longa data, a Lourdes, a Carmosina que eu conheço, tá ali, desde a época que vocês 11 

vieram de Belo Monte, né, então pode contar comigo nesse curto espaço que tô passando por aqui como 12 

suplente e poder votar favorável na luta de vocês, mulheres, agradecer aqui aquele belo achado sobre a 13 

praça que o vereador citou, que era um depósito de lixo que da noite pro dia, como passe de mágica, o 14 

governo transformou em uma bela praça onde eu estive lá na inauguração repleta de crianças, tá com luz, 15 

tá com brinquedo e meu primeiro pedido como vereador foi pra minha secretaria da qual eu faço parte, o 16 

meio ambiente, né, o secretário Gilberto, pedi pra que ele ornamentasse com flores e coisa e tal e dizer e 17 

agradecer e o contentamento da eficiência do nobre secretário. Eu acho que ele deve ter ido pela 18 

madrugada lá, que era seis horas, sábado pela manhã já tava tudo plantado, tava linda, maravilhosa, foi 19 

muito dinâmico, né, e também falar do projeto, da emenda que, da emenda, da minha indicação aqui, 20 

agradecendo aos colegas nobres edis, pelo apoio, né, que essa rua que é a Emilio Pinheiro Gomes, é uma 21 

rua que eu tenho um carinho muito grande, na emancipação, no primeiro ano de emancipação, eu já luto 22 

por essa rua sendo que a Emilio foi a primeira rua que teve nome, foi dado nome, até então era travessa 23 

dois, travessa três, travessa um, rua um, rua dois, e eu já luto desde então por essa rua, né, e me honra 24 

muito hoje eu estar aqui podendo novamente apresentar, já tinha apresentado várias vezes, vereador 25 

Juliano apresentou, vereador Vidal apresentou, há longo tempo que é feita a luta pelo asfaltamento, 26 

iluminação da rua, né, hoje é uma rua movimentada, passa muito gente de escolas, tem uma quadra ali, 27 

maravilhosa que tem campeonato estadual de Futsal, então é feio, a única cidade que na rua do centro 28 

ainda não tem asfalto e com certeza já era pra estar asfaltada já no início, um erro, por erro de 29 

documentação infelizmente não deu pra fazer esse ano passado, mas agora será feita. Vereador Fabiano 30 

também já entrou com esse pedido, até drone já tirou foto da rua, preparou, obrigado pela força, então é 31 

uma luta longa já dessa rua e o nome inclusive foi eu que havia, fiz abaixo assinado, fiz a corrida toda pra 32 

poder nomear a rua, né, que foi a primeira que mudou, apresentei aqui pra um vereador, então, me sinto 33 

honrada por esse... essa indicação. A outra indicação ali é de uma que fiz de uma cobertura pra parada 34 

quatro, como tô há um ano ali na prefeitura, eu vejo o pessoal, os funcionários nossos, saem todos ali, é 35 

chuva, é sol, não tem cobertura, então agradeço ali pelo apoio, os nobres edis, pelo apoio à minha 36 

indicação. E agradecimentos ainda né, posso deixar de passar em branco aqui, o agradecimento aqui pela 37 

assessoria aqui do, que tá me dando um apoio desde que cheguei nessa casa, o vereador Charuto, da sua... 38 

a Mari que é sua chefe de gabinete, não posso deixar de agradecer aqui a minha querida Melissa, que tem 39 

me apoiado desde... mesmo antes de eu correr com a documentação, obrigado Melissa, obrigado pelo 40 

apoio, o meu amigo também Maiko, então esse é o meu gabinete provisório como não sou assento 41 

definitivo nesta casa, obrigado pra esse meu gabinete provisório aí. Muito obrigado de coração. Ótimo dia 42 

a todos e todas. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Cumprimentar aqui os senhores 43 

vereadores, vereadora Daiane, comunidade que se faz presente, as mulheres do fórum das mulheres é uma 44 

imensa satisfação ter vocês aqui nessa ocasião e ter a persistência de uma sessão longa como essa de 45 
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vocês estarem ai ne, que esta segurando e facilitando é um bom mate, que esta fazendo que vocês nos 1 

assista por mais um tempo. Agradeço muito aqui a todos que fazem representar, nossa satisfação nos 2 

termos hoje aqui excelentes noticias da secretaria de saúde, acho que não tem quem não se preocupe nos 3 

agentes publico com a saúde dos nossos municípios. Quero fazer o coro aqui à da fala do vereador Tigre 4 

disse que “quando nos não somos solicitados é porque os mecanismos públicos estão sendo acionados e 5 

estão dando respostas” eu acho que não existe fala mais coerente do que esta, que quando a muito 6 

assistencialismo por parte dos agentes públicos e nosso carro se caracteriza como a ambulância, porque o 7 

sistema que deveria funcionar ele esta sendo ineficaz e o próprio agente publica esta sendo ineficaz no 8 

realizar suas tarefas. Eu acho que Eldorado do Sul vem vindo numa crescente de boas noticias, enquanto 9 

nos vemos a politica nacional a politica ate mesmo do nosso estado em cima do discurso da quebradeira, e 10 

nos só temos a infelicidade de vermos péssimas noticias nos canais de comunicação. Eldorado do Sul vem 11 

fazendo uma grande diferença e pode ate ser citada como exemplo a nível estatual, quando se trata com 12 

respeito ao funcionalismo , quando se trata de investimento e resposta na saúde, quando se trata a respeito 13 

à obra que estão sendo realizadas, Eldorado do Sul podia ate dar uma assessoria pra essa galera maior ai 14 

de cima de como é que se fazem as coisas acontecerem, temos boas noticias e bons resultados e 15 

expectativas de termos ainda anseios longos e quase na mente dos mais pessimistas, pensamentos 16 

inatingíveis, como um atendimento mais qualificado na saúde do Belo Monte, como a secretaria falou, 17 

isto há um tempo ou na mente de pessoas que apenas se completam no serviço publico seria uma (...) isso 18 

nos alegra e traz motivação pro trabalho. Quero aproveitar aqui e saudar e cumprimentar de forma 19 

especial meu colega Juliano que hoje certamente vai fazer um churrasco pra nos porque esta de 20 

aniversario, parabéns vereador Juliano muitos anos de vida e que Deus te abençoe Juliano né, que de 21 

pleno êxitos nos teus objetivos, felizes com esta data ai. Fórum das mulheres que vi elas confeccionar, 22 

como se chama isso aqui? Uma faixa, um banner, enfim esta aqui a mensagem que foi escrita lá no chão, 23 

na grama do bairro progresso, chegaram ali às mulheres se reuniram uma de cada lado desse tecido, uma 24 

com a agulha a outra com a linha, outra com o potezinho de tinta, outra com o pincel e foram interagindo 25 

ali e saiu essa bela obra de arte, parabéns a vocês mulheres guerreiras, mulheres que fazem toda a 26 

diferença nesse nosso mundo, é uma alegria muito grande. Quero aqui em um breve relato falar sobre um 27 

evento que conseguimos realizar na semana das mulheres aqui no nosso município, este ano nos tivemos 28 

a parceria e a ajuda da vereadora Daiane que nos ajudou incansavelmente, foi a nossa parceira o ano 29 

passado nos realizamos este evento porque eu acho que não valorizar a mulher e dar a ela o seu devido 30 

lugar, o seu devido respeito, acho que a parte de nos homens (...) embrutecido o nossos sentimentos, acho 31 

que o homem que não valoriza a mulher, o homem que não respeita e não procura dar o direito que a 32 

mulher tem que é estar aonde ela quer estar, e estar com quem ela quer estar, esses direitos devem ser 33 

respeitados e nos no intuito de valorizar e potencializar a importância da mulher Eldoradense procuramos 34 

desde o ano passado após assim que assumimos, eu desafiei meu gabinete a maioria é mulheres, só esta 35 

eu o Thani ali né de bendito fruto, é a realizar este evento e elas abraçaram no ano passado e esse ano 36 

melhorou, tivemos um crescimento com o apoio da vereadora Daiane, com apoio das outras secretarias a 37 

Kellen, a secretaria Ana Rita, me ajuda ai, todas as secretarias, a quem solicitamos nos ajudaram, nos 38 

doaram, Juliana a secretaria Juliana palestrou, e a Juliana falou lá no bairro Progresso se não me falha a 39 

memoria sobre a importância e olhar do governo do prefeito Ernani, porque a maioria dos secretariados 40 

são mulheres é isso, tu tem esse numero? Lembra ou não? Me ajuda ai... A PALAVRA ESTA COM A 41 

VEREADORA DAIANE: Não é a maioria, mas é a que tem o maior orçamento, são três mulheres 42 

jovens que trabalham na assistência, na educação e na saúde, então que administra o maior orçamento no 43 

município. Volta, PALAVRA DO PRESIDENTE GELSON: Olha ai, quem detém o caixa tutu são as 44 

mulheres né, e, diga-se de passagem, que estão administrando com muita coerência e responsabilidade. 45 
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Então quero deixar aqui apenas o registro de gratidão a minha equipe que trabalhou muito, aqui acho que 1 

esta agora (...) que trabalharam incansavelmente, a equipe da vereadora Daiane, a Ângela não sei se esta 2 

por ai que trabalho bastante também, a Marcinha na coordenaria da mulher que nos acompanhou há tanto 3 

tempo. Enfim né, só nos resta a agradecer e dizer que nos estamos muito satisfeito por termos prestado 4 

uma homenagem não à altura do que as mulheres precisam, mas podemos demostrar um pouco do nosso 5 

carinho, e o quanto a senhoras componentes do fórum das mulheres, nos temos carinho e respeito pelo 6 

que vocês desenvolve e o quanto nos repudiamos ações machistas, ações dominadoras, ações que 7 

reprimem e desvaloriza a mulher. A mulher foi tirada, no meu conceito segundo o que eu creio, eu creio 8 

na bíblia, a mulher foi tirada da costela de Adão, de uma parte muito perto do coração, de uma parte sem 9 

a costela, tem ate alguns que ousam tirar alguma costela, mas é um preço muito caro para eu tirar uma. 10 

Me ajuda ai... Vocês que estudaram tirar uma costela flutuante né, tem umas que ousam ai né, mas o 11 

preço é caro, agora imagina um homem vereador Rogerio andar sem um lado, não tem como, não tem 12 

equilíbrio, não tem musculatura que resista andar sem uma costela, e por isso que nos vamos adquirindo 13 

uma idade Rogerio e saímos à procura da costela que nos foi tirada, e essa costela nos traz o equilíbrio, 14 

nos traz as condições para nos sermos felizes vereador. Um homem não consegue ser feliz sem a sua 15 

costela que foi tirada lá no Jardim do Éden, não consegue, não tem com um homem ser feliz se não tiver 16 

uma mulher a altura pra lhe acompanhar, não é da perna, não é do braço, foi tirado de pertinho do coração 17 

para ser respeitado, para ser cuidado e é isso que nos desejamos a todas as mulheres Eldoradense, o 18 

máximo de respeito, o máximo de carinho, o máximo de incentivo para que vocês mulheres ocupem mais 19 

e mais quem sabe se na próxima legislatura teremos mais mulheres e isto não nos assusta, nos homens né 20 

vereador Rogerio, não nos assusta. Quando pensei em fazer a galeria das mulheres, eu sofri criticas, não 21 

por nenhum do senhores vereadores, mas alguns que já passaram por aqui e outros políticos me 22 

chamaram e disseram “que doidera tu esta fazendo” “vai chamar a e vereadora” “vai dar mídia pra ela” 23 

“vai chamar a ex-fulana de tal”, não temos medo disso, não temos, porque nos queremos ver é que as 24 

mulheres ocupem os seus espaços, os espaços na politica, porque quando a mulher faz ela faz bem feito, 25 

com dedicação e com carinho. Senhores não vamos adiante, temos outras lutas, estaria aqui à secretaria 26 

Juliana que é tratar de um caps. de Eldorado do Sul, nos vendo a droga dição aumentar de uma forma 27 

assustadora, quer seja no Assentamento, tem alguns lá no Assentamento que tem tratamento, temos gente 28 

de todas as classes sócias, a droga é um problema que assola nossa sociedade e nos precisamos 29 

desenvolver politicas que tratem dos dependentes, tratem da família do dependente, porque a família do 30 

dependente adoece junto com ele, nos precisamos combater tanto a droga dição quanto tratar dos 31 

dependentes, isto nos estamos fazendo junto a secretaria Juliana tem nos ajudado e dizer que nos estamos 32 

nesta casa no mês de março e todos os meses do ano a disposição de vocês e desejamos que o (...) que 33 

hoje será votado e com certeza terá apoio de todos os senhores vereadores, seja apenas um passo inicial, 34 

ele não é um ponto final, nos seres humanos temos uma tendência de dizer que atingimos um objetivo e 35 

agora esta atingido, não ele é apenas um principio de um luta aonde vocês terão mais condições de 36 

argumento, as condições de força politica e mais voz pra buscar seus direitos que nunca lhes deveriam ser 37 

(...) Muito obrigado e temos todos uma boa tarde. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO PARA 38 

VOTAÇÃO: Projeto de Lei n° 30: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, o parecer de todas as 39 

comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, coloco este projeto em discussão. Não tendo 40 

ninguém pra discutir coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 41 

aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei n° 32: Este projeto tem o parecer jurídico favorável, o 42 

parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, coloco este projeto em 43 

discussão, A Palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente! Bom, eu falei sobre o 44 

projeto na tribuna, mas só pra reforçar então que, da importância desse conselho, porque assim a gente 45 
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pode unir esforços, nós podemos junto com a coordenaria e o executivo e a comunidade, acho que o 1 

conselho é um órgão então de controle social, há um diálogo maior porque é uma forma de estar ouvindo 2 

os segmentos da comunidade, as meninas estão vão ter uma aproximação muito maior com essas três 3 

secretarias que vão ser os membros titulares do executivo e também com a Marcia, unindo esforços 4 

porque assim como foi a questão da praça, assim como são outras ações do executivo nós sabemos que 5 

quando a comunidade abraça junto a eficácia do trabalho é muito maior. Então parabéns gurias por essa 6 

luta, a gente sabe também que a Dona Lourdes junto com algumas meninas do fórum foram até a 7 

procuradoria e apresentaram a proposta da redação inclusive nós tínhamos captado vários projetos de 8 

várias cidades para usar como exemplo e junto com texto do projeto de lei também respaldo do fórum 9 

como órgão apoiador do conselho, instituição apoiadora do conselho, e ficou muito semelhante com 10 

aquilo que as meninas propuseram, ... realmente inclusive no projeto de lei há um construção conjunta. 11 

Então mais uma vez, muito obrigada, parabéns e realmente a luta está recém começando né, ele vai nos 12 

viabilizar várias políticas, mas o importante é não deixar a peteca cair agora e seguir firme.A palavra 13 

esta com João Cardoso: Presidente! Certamente vou votar favorável, mas quero deixar aqui de que além 14 

das secretarias, o executivo tá empenhado e tem toda uma organização, teria que fazer uma conferência e 15 

convidar o poder judiciário que está presente, que é quem tem a caneta na hora de... de dar uma 16 

preventiva, é quem tem nada verdade o ... pra fazer isto muitas vezes, mas muitas não faz, é muito fácil 17 

fazer um júri, botar o réu sentado aqui, fazer o dia inteiro aquele negócio quando a pessoa tá lá no 18 

cemitério, entendeu, então nós temos que chamar pra responsabilidade juntamente pra fazer entender esse 19 

papel da prevenção e o judiciário tem que estar presente. Só queria dizer isso. Obrigado. A palavra esta 20 

com Vereador Juliano Soares: enhor presidente! Acho que primeiramente parabenizar o executivo 21 

municipal, né, acho que é isso, acho que a gente tem que caminhar lado a lado com nossos órgãos 22 

públicos para que as coisas aconteçam, né, parabenizar o esforço das meninas do fórum, isso é uma luta 23 

muito antiga de vocês, hoje vocês tão avançando um passo muito grande hoje, acho que não dá pra 24 

minimizar não, porque a gente avançou muito hoje pra cidade e dizer que a importância da gente fazer 25 

dentro das escolas com que os jovens entendam a importância do papel da mulher na nossa sociedade, 26 

dizer pra elas, mostrar pra eles que mulher não é só um pedaço de carne, que não temos o direito sobre 27 

ela, que ela é uma pessoa livre, uma pessoa que tem os direitos dela ser respeitado, que ela faz parte da 28 

nossa sociedade, que ela vai ajudar a construir uma sociedade melhor, que ela vai ajudar a construir uma 29 

família, que se nós vamos ter alguma coisa lá no horizonte ou lá na frente, é graças a ela, então se nós não 30 

fizermos todos os esforços possíveis pra que as coisas mudem a gente vai só ficar brigando por nada, a 31 

gente tem que fazer uma política de educação forte nos homens. Eu sei, porque eu vou dizer bem a 32 

verdade pra vocês, a gente sofreu muito com isso, e isso não afeta só a mulher, ela afeta os filhos, afeta a 33 

família, a violência que a mulher sofre afeta todo um núcleo e esse núcleo muitas vezes a gente vê guri aí 34 

com treze anos, quatorze anos revoltado, roubando, matando porque muitas vezes ele não tem o exemplo 35 

em casa, não tem o exemplo do respeito em casa, muitas vezes não tem respeito em casa, os pais não 36 

respeitam as mães em casa, violen... batem, humilham e aquele que menino que não pode ir contra o pai, 37 

não pode bater no pai, muitas vezes, pra defender a mãe, acaba batendo no amiguinho na rua, ele acaba 38 

cometendo um homicídio muitas vezes pela raiva que ele tem no coração dele, porque isso é uma coisa 39 

que tu... nenhuma criança deveria ver, uma mãe ser agredida, nenhuma criança deveria ver, uma mãe ser 40 

humilhada, espancada e muitas vezes perder a vida, como muitas vezes acontece porque a gente não 41 

respeita o direito dela, ela é um ser vivo, ela merece amor, ela merece respeito, então hoje eu tenho 42 

certeza que nós estamos avançado muito e fica na mão de todos e cada um de nós fazer pequenas ações 43 

que podem ajudar a fazer a diferença na vida de uma família, cada um de nós pode ajudar um pouquinho 44 

e lá na frente a gente vai ter um resultado muito bom, muito grande. Sem palavras, obrigado. A palavra 45 
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esta com Vereador Fabiano Pires: Senhor presidente! Eu gostaria, em um primeiro momento, de 1 

parabenizar o executivo municipal pela elaboração desta importante regulamentação, eu vim pra Eldorado 2 

em dois momentos, num primeiro momento a trabalho, num segundo momento me apaixonei e finquei a 3 

bandeira aqui e passou a ser minha moradia como filho de militar eu acabei morando em tudo quanto é 4 

canto, meu pai tinha as transferências e assumi um desafio dentro da Linck que é coordenar a escola do 5 

projeto pescar, uma escola que já existia há trinta e quatro anos, só com alunos meninos e eu vim de uma 6 

transferência de uma unidade de Porto Alegre e propus pra diretoria, na verdade pra minha gerente, pra 7 

gente alterar pra turma mista, e ela disse não, sempre foi meninos vai continuar sendo meninos e aí eu 8 

pedi a oportunidade de apresentar uma proposta para diretoria e logo após a apresentação da proposta pra 9 

diretoria, a diretoria achou a ideia maravilhosa e depois de trinta e quatro anos passamos a ter as turmas 10 

do Projeto Pescar, turmas mistas e a nossa... o nosso exemplo serviu de referência para várias outras 11 

escolas do Brasil, inclusive Eldorado tem Dimed e Kimberly com turmas mistas, então eu sempre fui um 12 

grande defensor da igualdade, né, e tenho a oportunidade de ter a Deise, que é minha ex-aluna do Projeto 13 

Pescar também como chefe de gabinete, fez o Projeto Pescar na Linck. Com relação ao conselho, eu acho 14 

a ideia maravilhosa e sou totalmente favorável, eu até proponho aqui duas sugestões: a primeira sugestão 15 

é quem sabe aí na nossa legislação de atração de novas empresas que a gente inclua um percentual de 16 

contratação de mulher, mas um percentual diferenciado, que hoje a legislação, ela prevê a contratação, 17 

então se a empresa contratar e demitir amanhã, já tá cumprindo a lei, então contratar e manter 18 

trabalhadores de Eldorado do Sul com um percentual de mulheres, a outra sugestão é a sugestão de incluir 19 

no artigo quinto aqui ou se trabalhar a questão da qualificação da mulher, né, de qualificar desde o ponto 20 

de vista da qualificação profissional como da qualificação, que esse também tem sido um grande gargalo 21 

na promoção da empregabilidade da mulher, tem as questões da escolaridade que são extremamente 22 

relevantes, mas também da qualificação, da promoção da qualificação, então gostaria também de 23 

parabenizar as mulheres do fórum pela luta que é diária e vem de longa data e também o vereador Tigre 24 

comentou a respeito do postinho lá no Belo Monte, eu estive na sexta-feira visitando o assentamento para 25 

ver as questões lá do... das paradas do ônibus escolar e percebi que o postinho necessita de grandes 26 

reparos, se falou muito em água e lá eu não entendi, tem uma caixa d’água, tem uma estrutura metálica e 27 

falta água no postinho, então tem aí algumas sugestões que já fazem parte da indicação da próxima 28 

semana pra gente promover também a ... e melhorias lá no Belo Monte. Sou favorável ao projeto. A 29 

palavra esta com Vereador Rogerio Munhoz: Usei a tribuna, mas não poderia perder a oportunidade de 30 

fazer alguns comentários sobre (...) a gente já defende há muito tempo e eu acho extremamente 31 

importante já definir as politicas publicas para as mulheres, e aqui às vezes a gente se termina focando na 32 

questão da violência e não é só violência, é a saúde, é a educação, são programas sociais que tem que ser 33 

atendidos e contemplados as mulheres né e também a questão do mercado de trabalho, tem essas questões 34 

que é tudo um conjunto de ações que tem que ser contemplado na questão da mulher né. Eu fico muito 35 

satisfeito em ver que esse conselho esta se criando, ate estava vendo no artigo decimo segundo 36 

desenvolver o plano municipal de politica para as mulheres, que importante isso, é importantíssimo né. 37 

Ter um plano municipal para a politica das mulheres acho que isso é fundamental para que realmente 38 

essas demandas, esses debates que são feitos, são levantadas essas demandas e aplicadas na politica 39 

publica né, e que esteja incluído um plano que possa virar um projeto de lei, que seja virado uma politica 40 

que realmente atendam a necessidade das mulheres. A mulher ela tem que estar aonde ela deseja estar, eu 41 

acho muito bonita essa frase. Eu ate quero concluir minha fala e esta no artigo decimo quarto com 42 

“aplicações de equipamentos para o atendimento de mulheres em situações de violência”, eu sempre 43 

confundo ela com a Inês, a Lurdes é claro, sempre me vem à cabeça a Inês é claro porque é irmã dela, 44 

mas é que a gente tinha mais contato direto, mas a Lurdes colocou muito bem, muitas vezes a mulher 45 
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sofre violência principalmente no lar né e criam aquelas situações de ficar tantos metros de distancia e 1 

não sei o que e isso não funciona na pratica né e isso entra muitas vezes o que o tigre fala e muito bem 2 

que é a questão da proteção da mulher, ela tem aquela medida protetiva e essas coisa que na pratica é a 3 

maior bobagem né, o cara fica livre e vai acabar atacando a mulher e muitas vezes termina em morte, isso 4 

eu acho assim terrível é uma violência premeditada, é tu saber que aquela medida não vai ser cumprida e 5 

a mulher pode sofrer danos maiores se não em morte muitas vezes, e eu fico muito preocupado com isso e 6 

essa questão é recorrente a gente vê diariamente na televisão, e me chamou atenção e eu lembrei agora de 7 

falar quem acompanho o grenal teve uma repórter da gaúcha que estava no meio da torcida, então a 8 

mulher deve estar aonde ela quer estar e não por ser uma repórter, pode ser uma mãe família, a esposa 9 

com o marido e com os filhos, porque não podemos estar no estádio de futebol quer é um local 10 

extremamente machista né, e muitas vezes as pessoas levam aquela violência, aquela anciã de falar, 11 

porque muitas vezes não pode falar no serviço ou dentro de casa e vão pro estádio de futebol e acham que 12 

pode tudo , e essa repórter foi e não sei qual a situação que deu lá e ela foi ofendida por um torcedor e foi 13 

ofendida por palavras de baixo calão e ela se posicionou firme como cidadão e com os direitos dela e ela 14 

tomou um soco no rosto, e ficou um hematoma e ainda bem que o pessoal segurou se não poderia ter sido 15 

muito pior, então isso demonstra a fragilidade que ainda se encontra os direitos das Mulheres né, estou 16 

dando esse exemplo, mas poderia dar (...) exemplos em varias outras áreas. Por isso é importante essas 17 

politicas e infelizmente temos que criar essas questões para poder ter os fatores mais protetivos, não 18 

deveria ser né, mas como a gente vive numa sociedade muito machista ainda e a gente precisa superar 19 

esses dogmas, essas coisas antigas e sempre foi assim, a mulher sempre foi subordinada e se dizia há 20 

muito tempo atrás, que o homem tem que ter sempre uma boa mulher atrás, não é atrás é do lado, é 21 

exatamente ao contrario, como é o tema “atrás de um grande homem, há uma grande mulher” poxa que 22 

palavra mais machista e horrível, por que não dizer que ao lado de um grande homem tem uma grande 23 

mulher né ou ao lado de um homem tem que ter uma mulher, e a referencia que o vereador Gelson falou e 24 

a gente fica preocupada com essas questões e vem em boa hora, não só no nosso município, mas tem em 25 

todos os lugares e que sim cada vez mais a politica das mulheres seja implementado no município e com 26 

apoio e toda a força também dos homens né, acho que as politicas boas não é só das mulheres, e das 27 

mulheres e dos homens para que a gente tenha a igualdade efetivamente das mulheres em todos o nossos 28 

setores da nossa sociedade. Sou favorável ao conselho. A Palavra esta com Presidente Gelson 29 

Antunes: Não tendo ninguém para discutir coloco em votação, os vereadores que concordam 30 

permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei n° 34: 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, não tendo ninguém pra discutir coloco em votação, os vereadores que 33 

concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. PROJETOS DE LEI DO 34 

LEGISLATIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n° 4: Este projeto tem o parecer jurídico 35 

favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, coloco este 36 

projeto em discussão, não tendo ninguém pra discutir coloco em votação, os vereadores que concordam 37 

permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto n°11: Este projeto tem o parecer 38 

jurídico favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser discutido e votado, coloco 39 

este projeto em discussão, não tendo ninguém pra discutir coloco em votação, os vereadores que 40 

concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Quando são dezesseis horas e 41 

cinquenta e seis minutos dou por encerrada a sessão do dia treze de Março de dois mil e dezoito  42 
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