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Aos vinte e sete do mês de março de dois mil e dezoito, às  quatorze horas e sete minutos, reuniram-se no 8 

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

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

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

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

Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Bom dia senhores, havendo 13 

quórum regimental, vamos dar inicio a sessão ordinária de vinte e sete de março de dois mil e dezoito. 14 

Versículo bíblico. Leitura das Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação 15 

76/2018 Vereador Francisco Alexandre Morfan– PMDB: Seja feito a instalação de redutores de 16 

velocidade (quebra molas) na estrada da Arrozeira esquina com a rua dezessete de maio, e outro no final 17 

do asfalto da estrada da Arrozeira esquina com a Cootap no bairro assentamento do Irga. Indicação 18 

77/2018 Vereador Francisco Alexandre Morfan– PMDB: Seja feito a cobertura da quadra de esportes 19 

da Escola Almirante Tamandaré no Assentamento Integração Gaúcha. Indicação 78/2018 Vereador 20 

Delmar Nunes - PDT: Que o Executivo Municipal, através da secretaria competente adquira uma 21 

unidade móvel odontológica. Indicação 79/2018 Vereador Rogerio Munhoz - PSB: Solicito ao 22 

Executivo Municipal, que providencie a execução de reparos na pavimentação asfáltica da Estrada do 23 

Conde.  Indicação 80/2018 Vereador Rogerio Munhoz - PSB:. Solicito ao Executivo Municipal, que 24 

providencie a execução de hidrojateamento nas tubulações de esgoto do Bairro Sans Souci. Indicação 25 

81/2018 Vereador João Cardoso- PT: Indica ao Poder Executivo Municipal através da sua Secretaria 26 

competente, que restabeleça a sinalização de trânsito ao decorrer de toda a via da Estrada do Conde deste 27 

Município. Indicação 82/2018 Vereador João Cardoso– PT: Indica ao Poder Executivo Municipal 28 

através da sua secretaria competente, crie um sistema de iluminação pública na Rua Grécia, situada no 29 

Bairro Residencial deste Município. Indicação 83/2018 Vereadora Daiane Gonçalves- PDT: Que seja 30 

realizado o rebaixamento da rua Roque Giacomelli, localizada no Distrito Parque Eldorado. Indicação 31 

84/2018 Vereadora Daiane Gonçalves-PDT: Que sejam retomadas as homenagens aos Servidores 32 

Públicos Municipais que completam 10 anos de efetivo exercício no município. Indicação 85/2018 33 

Vereador Fabiano Pires - PMDB: Dispõe sobre a realização de análise da água nos reservatórios das 34 

escolas e unidade básicas de saúde do município de Eldorado do Sul. Indicação 86/2018 Vereador 35 

Fabiano Pires – PMDB: Dispõe sobre a realização de limpeza e higienização regular nos reservatórios 36 

de água, das escolas e unidade básicas de saúde do município de Eldorado do Sul. Indicação 87/2018 37 

Vereador Juliano Soares - PT: Construção de passeio publico nas calçadas das praças da rua Eurico 38 

Gaspar Dutra. Indicação 88/2018 Vereador Juliano Soares: Canalização da rede de esgoto na esquina 39 

das ruas Dialino Machado com a Sindolfo da Silva. Indicação 89/2018 Vereador Vidal Amaral – 40 

PMDB:. Que através das secretarias competentes elabore estudos para a limpeza da vegetação da orla da 41 

Prainha das Sans Souci na beira do rio.  Indicação 90/2018 Vereador Gelson Antunes – PDT: Solicito a 42 

Secretaria competente a instalação de abrigos nas paradas de ônibus do bairro Picada. Indicação 91/2018 43 

Vereador Gelson Antunes: Solicito a Secretaria competente a instalação de bebedouros em todas as 44 
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UBS de Eldorado do Sul. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Aproveitamos para dar as 1 

boas vindas a comunidade os nossos amigos, também Fabio Munhoz que esta aqui presidente da ACCEL, 2 

que realizou o campeonato de canoagem, os assessores o Alexandre meu amigo Bebeto e os assessores 3 

que aqui estão. PROJETOS DE RESOLUÇÃO COM ENTRADA. Projeto de Resolução n°02 4 

Vereador Francisco Alexandre Morfan – PMDB: "Altera o Artigo 105, incisos II e III da Resolução 5 

101 de 26 de Dezembro de 2006 que aprova o Regimento Interno da Câmara Municipal".  PROJETO 6 

DE LEI DO EXECUTIVO COM ENTRADA:  Projeto de lei n°35/2018 "Regulamenta o inciso XVII 7 

do art. 11 da Lei nº 2.714, de 29 de agosto de 2007, alterada pela Lei nº 4.567/2017 - Aluguel Social, e dá 8 

outras providências." Projeto de lei n°38/2018  "Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 9 

Convênio com a Sociedade Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul, e dá outras 10 

providências." Projeto de lei n°40 "Altera o artigo 2º da Lei 4.632, de 16 de janeiro de 2.018, e da outras 11 

providências." Projeto de lei n°41“Autoriza o Poder Executivo a receber do Governo do Estado do Rio 12 

Grande do Sul, a doação de área para  regularização do Bairro Progresso, com fundamento na Lei 13 

Estadual nº 15.064/2017, que autorizou o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a doar imóvel ao 14 

Município.”  A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente solicito que o projeto 41 15 

seja votado hoje em regime de urgência. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Esta em 16 

discussão o pedido da Vereadora Daiane. A palavra esta com Rogerio Munhoz: Eu iria solicitar a copia 17 

do memorial do descritivo e da planta do estacionamento pra gente dar uma olhada, pra gente ver o 18 

tamanho da área, eu sei que foi maior que a área do progresso eu estava vendo aqui, eu iria solicitar esses 19 

dois anexos. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Eu coloco em discussão o pedido da 20 

Vereadora Daiane, não tento mais ninguém para discutir eu coloco o projeto em votação, os Vereadores 21 

que concordam permanecem como esta, aprovado por todos os vereadores. As catorze horas e trinta e 22 

cinco minutos suspendo sessão , para abertura das comissões permanentes. Reabrimos a Sessão, quando 23 

são catorze horas e trinta e nove minutos. A palavra esta com a vereadora Daiane Gonçalves: 24 

Presidente solicito que também o projeto n°040 seja votado com regime de urgência. A palavra esta com 25 

Presidente Gelson Antunes: Esta em discussão o pedido da Vereadora Daiane. A palavra esta com 26 

vereador João Cardoso: só pra complementar saber que está colocando na pré... que foi 27 

equivocadamente pra secretaria de Obras, na verdade a secretaria é a Agricultura, simplesmente por causa 28 

disso, então tem que trocar senão fica né, que isso já é um projeto que já passou por aqui, então só passar 29 

pra mudar o item secretaria de Obras pra secretaria da Agricultura, então, e é importante que seja já hoje 30 

porque o convênio já está em aberto, já tá contando os dias e as máquinas não podem ir sem ter o 31 

orçamento rodado por aqui, liberado... então esperamos mais uma semana por questão de burocracia. A 32 

palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Eu coloco em discussão o pedido da Vereadora 33 

Daiane, não tento mais ninguém para discutir eu coloco o projeto em votação, os Vereadores que 34 

concordam permanecem como esta, aprovado por todos os vereadores. Quando são quatorze horas e 35 

quarenta minutos eu suspendo a sessão para os parecer das comissões. Reabrimos a Sessão quando são 36 

quatorze horas e quarente e três minutos. ATA PARA VOTAÇÃO:  A palavra esta com Presidente 37 

Gelson Antunes: Coloco em votação a ata de n° 02 da sessão ordinária do dia dois de dois mil e dezoito, 38 

não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como 39 

estão, aprovado por todos Vereadores. Esta em discussão o projeto n°40 tem parecer jurídico favorável, 40 

parecer das comissões favorável , esta em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em 41 

votação, os Vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os Vereadores. Esta 42 

em discussão o projeto n°41 tem parecer jurídico favorável, parecer das comissões favorável, esta em 43 

discussão, A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Projeto estão votando de urgência ate por 44 

causo do prazo legal eleitoral ai né, recebendo em doação a área da Progresso né. Eu solicitei os 45 
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memorais descritivos aqui que fazem parte do projeto né, a planta de estacionamento, o memorial 1 

descritivo e a copia da lei federal, lei estadual alias. Aquela área tem um milhão duzentos e noventa 2 

quatro mil e quintos e noventa metros quadrados, desse total esta ficando pro município duzentos e 3 

noventa e quatro, trezentos e noventa quatro, vinte e nove hectares e ainda tem cem hectares disponível. 4 

Quero parabenizar o executivo, porque isso foi uma luta já de quinze anos pra se conseguir a área pro 5 

município, que era uma área bem menor acho que poderia constar aqui... Era vinte e dois antes e passou 6 

pra vinte e nove, então sete a mais, veio sete hectares a mais por causa da ocupação irregular né, e me 7 

preocupa a gente já tem falado aqui a gente não é contra a moradia das pessoas, mas isso traz um... Por 8 

município é muito ruim também essas ocupações irregulares né, ate tu regularizar, tem que bota agua, tem 9 

que botar luz, condições de moradia pras pessoas. São pessoas vulneráveis, que vão precisar da assistente 10 

social, saúde, educação enfim. Isto tudo termina onerando o município e dos vinte e dois hectares que era 11 

pra nos termos recebidos de doação, já passou pra vinte e nove e ainda tem cem disponível naquela área e 12 

eu solicitei aqui um tempo atrás que a gente fizesse uma força tarefa do executivo, legislativo, ministério 13 

publico, judiciário né, pra que a gente pudesse governo do estado né, pra que a gente pudesse dar uma 14 

utilidade para aqueles cem hectares, por que se não vai ser invadida também, daqui uns anos estamos 15 

recebendo mais uma fração dessa área pra poder resolver o problema de habitação das pessoas e a gente 16 

sabe que acaba vindo pessoas de fora do município e a gente acaba atendendo gente de fora do município 17 

e muitas vezes acaba não atendendo a demanda dos nossos município, nos temos muitos moradores em 18 

Eldorado que precisariam de uma moradia que poderiam estar entrando em um projeto habitacional 19 

terminam não entrando porque prioriza as áreas de risco. E assim poderia citar varias outras áreas desse 20 

tipo, então esses cem hectares que estão disponíveis do governo do estado reintegram aqui presidente que 21 

a gente possa fazer uma força tarefa de vários índices não só do executivo e legislativo, mas sim do 22 

governo do estado, ministério publico, todos juntos possamos buscar uma solução e saída pra essa área, 23 

um destino correto dessa área, se não daqui a pouco vai ser ocupado irregularmente e o município vai ter 24 

que entrar com maquinas e material e deixando de investir na infraestrutura já existente e abrir novas 25 

estruturas, então minha preocupação é essa presidente, já venho falando desde o ano passado, eu acho que 26 

nos temos que assumir essa função ai de ser o puxador desta demanda, então vai ser muito preocupante 27 

pro nosso município. A palavra esta com Vereador Juliano Soares: Eu posteriormente no futuro eu vou 28 

fazer uma fala sobre essa questão do Progresso até porque a gente fez um esforço todo pra captar o 29 

recurso do BNDES, apresentou todos os projetos pro governo do Estado, todos os prazos vigente e o 30 

governo do Estado não priorizou o recurso... Seria um investimento de R$... pra infraestrutura pra UBS, 31 

iluminação pública, rede de água, tratamento de esgoto e chegou no início da gestão eles disseram que 32 

não era prioridade e que não tinha tem hábil. Nenhuma obra do governo do Estado terminou em tempo 33 

hábil, tanto é que as obras do PAC de Porto Alegre não tão até hoje ali, então se perdeu um investimento 34 

bem importante porque o governo do Estado não tratou como prioridade, mas agora tá passando a área 35 

pra nós. Vai ficar toda essa infraestrutura pro município fazer, um peso enorme, viu?! A palavra está 36 

com o vereador Rogério Munhoz: na verdade o Estado se livrou, né?! A palavra está com o vereador 37 

Juliano Soares: Se livrou de botar um recurso importante, R$ ... e pouco dentro do município, então isso 38 

de certa forma nos deixa muito triste, porque agora o município vai ter de tirar do seu orçamento esse 39 

recurso, vai ter que investir, vai ter que fazer toda uma obra que tinha até um PAC junto com o governo 40 

do Estado e o Ministério Público pra fazer essa tratativa. Eu fiquei, fico muito chateado com isso, mas 41 

fico feliz que o município tá recebendo e, por si só, também, poder fazer as escrituras, porque sei também 42 

que é importante pro município, que as pessoas tenham o papel da sua terra. Obrigado. 43 
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A palavra esta com Vereador João Cardoso: acho que tem que parabenizar o executivo, parabenizar o 1 

secretario de tramitação que esteve aqui hoje de manha de outro projeto e acabou superficialmente 2 

explanando esse projeto aqui e na verdade é um projeto maravilhoso aonde tem uma necessidade, tem as 3 

ocupações e as outras questões não tiveram e não tem controle né, mas que leva a regrar e fazer rua com 4 

planejamento aqui de centro comunitário, de parque, escola, creche, posto de saúde, organizando o 5 

território. Acho que é isso que muitas vezes o executivo acaba não planejando o território e acaba ficando 6 

difícil, como de manha, assim como aqui temos vários bairros e varias vilas em um amontoado de gente, e 7 

que as pessoas não tem os equipamentos públicos e a gente sabe que onde o equipamento publica não 8 

chega acaba com monte criminalidade, aqui pelo menos planeja isso, pelo menos foi atrás com o governo 9 

do estado, buscou, acho que é um baita de um avanço. A perda daquele recurso Juliano, foi uma perda 10 

muito grande, um prejuízo muito grande pro município, mas vamos dar graça que já é pro município ter 11 

um bom orçamento, vai conseguir dar inicio nas questões relativas pra começar né, e governo vai e 12 

governo vem daqui a pouco o próximo governo pode olhar pra frente né, olhando pra frente que as coisas 13 

estão acontecendo e aquilo que eu falava o projeto de manha das questões vulneráveis, ela vem junto com 14 

outros projetos e um dos outros são esse projeto né, que é adequa, regulariza os equipamentos públicos 15 

isso que é importante entendeu. Acho que um projeto igual a esse nessa casa dado pelo o governo do 16 

estado, então tem que parabenizar, poderá ter problema lá na frente tudo bem, mas pelo menos traz uma 17 

questão de planejamento de, aqui tem ate a ETA agora, o importante é que vai se dizer que aqui tem 18 

terreno entendeu e vamos buscar o recurso aonde tiver que buscar, vai demorar? Não sei, o importante é 19 

fazer a luta. Obrigado presidente. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Da minha parte 20 

também quero parabenizar as atitudes tomadas dentro do governo municipal pra consolidar essa, esse 21 

importante, essa importante anseio da comunidade de Eldorado do Sul, em ter aquela área, bairro 22 

Progresso, como já foi falado aqui, quinze anos de luta, de idas e vindas e esperanças e frustações até que 23 

se chega nesse momento memorável onde a gente pode votar um projeto desses e receber uma área de 24 

vinte e nove hectares é de se parabenizar e elogiar as ações dos secretários, do prefeito, a atitude do 25 

prefeito e no inicio do mandato já começar a correr atrás dessa área e também ser muito grato ao governo 26 

do Estado que viabilizou, que agilizou e enviou para que em tempo se consiga votar e recebermos esta 27 

área aí pra posteriores investimentos e melhoramentos. Temos boas expectativas com aquela área, 28 

acompanhei o prefeito, secretário de habitação em várias discussões sobre essa questão lá em Brasília e 29 

temos boas expectativas, Esta em discussão o projeto n° 41   não tendo ninguém para discutir eu coloco 30 

em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores.  31 

Não teremos Explicações Pessoais A palavra esta com Vereador Juliano: Só pedir a licença de dois 32 

minutos, acha que a gente deve falar, foi um acordo nosso e não podemos esquecer que a gente sediou 33 

aqui a copa nacional de canoagem e foi um evento bem importante para a cidade. Parabenizar todo o 34 

executivo que fez um esforço pra transformar o processo bonito e todos os vereadores que tiveram 35 

envolvido na pratica, obrigado.  A Palavra esta com Presidente Gelson: Quando são quatorze horas e 36 

cinquenta e cinco minutos ou por encerrada a Sessão do dia vinte e sete de março de dois mil 37 

dezoito.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38 
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