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Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às  quatorze horas e dez 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 dezessete de abril de dois mil e dezoito. 14 

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

123/2018 Vereador Fabiano Pires– MDB: Dispõe sobre a contratação de profissionais.  Indicação 16 

124/2018 Vereador Fabiano Pires– MDB: Dispõe sobre a realização de um curso de formação 17 

profissional. Indicação 125/2018 Vereador Juliano Soares - PT: Construção de uma Lombada na Rua 18 

Quarai no bairro Centro Novo. Indicação 126/2018 Vereador Juliano Soares: Canalização do valão da 19 

rua Rio Grande do Sul, para que o mesmo sirva como passeio público. Indicação 127/2018 Vereador 20 

Rogerio Munhoz – PSB: Solicito ao Executivo Municipal, que reinicie junto a metroplam, as tratativas 21 

para a implantação de uma linha do CATAMARÃ.  Indicação 128/2018 Vereador João Cardoso- PT: 22 

Indica ao Poder Executivo Municipal realização da construção de uma a construção de uma área de 23 

lazer/esporte no Assentamento Integração Gaúcha. Indicação 129/2018 Vereador João Cardoso- PT: 24 

Indica ao Poder Executivo Municipal realização de uma avaliação de tráfego do ônibus escolar e a 25 

reestruturação da ponte no Parque Eldorado. Indicação 130/2018 Vereadora Alexandre Morfan-MDB: 26 

Que seja providenciado a pavimentação ecológica do Bairro Sol Nascente.  Indicação 131/2018 27 

Vereadora Alexandre Morfan-MDB: Que seja construída uma boca de lobo com tampa de ferro 28 

gradeada para melhor escoamento de água. Em frente as lojas colombo e lancheria silvo e neca. 29 

Indicação 132/2018 Vereador Daiane Gonçalves - PDT: Que seja construído o calçamento nos passeios 30 

em frente e na lateral do Clube de Mães Amizade, no bairro Sans Souci. Indicação 133/2018 Vereador 31 

Daiane Gonçalves – PDT: Que seja realizada a limpeza dos bueiros da Rua Santa Catarina, Condomínio 32 

Delta do Jacuí. Indicação 134/2018 Vereador Vidal Amaral-MDB: Que através da secretaria de saúde 33 

do município providencie estudos para a criação de um programa de Prevenção a Saúde Bucal em todas 34 

as escolas do município. Indicação 135/2018 Vereador Vidal Amaral-MDB: Que através da secretária 35 

competente elabore estudos para a criação da disciplina Politica Escolar. PROJETO DE LEI DO 36 

PODER LEGISLATIVO COM ENTRADA projeto de lei n°14 Vereador Juliano Soares –PT: Dispõe 37 

sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para doação às pessoas carentes e 38 

entidades beneficentes. Projeto de lei n°15 Vereador Fabiano Pires-MDB: Dispõe sobre a concessão de 39 

isenção do IPTU, as famílias que possuem como membro familiar pessoa com deficiência ou com doença 40 

considerada grave e da outras providências. PROJETO DO PODER EXECUTIVO COM ENTRADA 41 

Projeto de lei n°56 , "Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita 42 

e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018." 43 

Projeto de lei n°57 , “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário de 44 
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excepcional interesse público, 01 (um) contador e dá outras providências.” A palavra esta com a 1 

Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente solicito em nome do executivo seja avaliado e votado hoje em 2 

regime de urgência projeto n°56 e n°57. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Esta em 3 

discussão o pedido da Vereadora Daiane. A palavra esta com Vereador Rogerio: Tinha lido o projeto 4 

achei que fosse ser pedida urgência. Ela já esta afastada? A Francine? Provavelmente ela já esta afastada 5 

né. A palavra esta com Vereador Juliano: Ela... Semana passada ela teve um dia só, na terça-feira ou 6 

segunda-feira era o ultimo dia dela, ai no outro dia ela não viria já, ate por consciência encontrei ela lá na 7 

prefeitura, e ela estava comentando comigo e com o Ricardo sobre isso, que no outro dia ela na viria, e foi 8 

à questão da contra partida que nos tínhamos que devolver o recurso, o município tinha que devolver o 9 

recurso pra caixa e era u juro né, e a gente tinha que ter votado na semana anterior. Volta. a palavra com 10 

Vereador Rogerio: Abre no orçamento a contratação de um tempo determinado, é um complemento (...) 11 

então o cinquenta e sete é a contratação, sou favorável senhor presidente. A palavra esta com Vereador 12 

Juliano Soares: Eu só tenho uma dúvida, aqui seria uma chamada pública? Eles vão fazer por um ano? A 13 

palavra está com o vereador Rogério Munhoz: se tiver no concurso público, um contador, alguém na 14 

fila tem que ser chamado o contador, tem que ser chamado do concurso, senão tem que fazer uma 15 

chamada pública. A palavra está com o vereador Juliano Soares: era essa a minha pergunta, se eu não 16 

me engano o tempo já tinha expirado, né?! A palavra está com o vereador Rogério Munhoz: não, se o 17 

concurso já expirou e não tem ninguém esperando, tem... A palavra está com o vereador Juliano 18 

Soares: porque terminou no final da gestão Sérgio ... pra contador, não foi?! A palavra está com o 19 

vereador Rogério Munhoz: não sei, aí tem que ver ... A palavra está com o vereador Juliano Soares: 20 

não, não, a data, o prazo. A palavra está com o vereador Rogério Munhoz: é assim, vereador, se o 21 

concurso tiver, se o concurso de contador tiver em aberto ainda, chama do concurso, por temporário, não 22 

efetivo, temporário, mas se não, tem que fazer uma chamada pública. A palavra esta com Presidente 23 

Gelson Antunes: Não tento mais ninguém para discutir o projeto eu coloco para votação, os vereadores 24 

que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os Vereadores. Quando são quatorze horas e 25 

trinta minutos suspendo a sessão para reunião extraordinária das Comissões. A palavra esta com 26 

Presidente Gelson Antunes: Quando são quatorze  horas e trinta e seis minutos reabro a sessão 27 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVOPARA VOTAÇÃO:  Projeto de lei n° 49/2018 Este projeto 28 

tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e 29 

votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores 30 

que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei n°50/2018 31 

Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para 32 

ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, 33 

os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei 34 

n°51/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta 35 

apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em 36 

votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. 37 

Projeto de lei n°52/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões 38 

favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão. A palavra esta com 39 

Vereador Rogerio Munhoz: Presidente esse projeto é de emendas parlamentares, são recursos pra 40 

atender as unidades básicas de saúde do centro novo, Jane Maria, progresso, sâns Souci, aquelas emendas 41 

pra equipamentos, é né? Ficou ali no numero da proposta cento e dezesseis ou cento e dezenove acredito 42 

que deve ser as emendas, não ficou bem claro ali, mas acho que deve ser isso, só esta abrindo o 43 

orçamento esse recurso. 44 

 A palavra esta com Vereador Juliano soares: Eu não tenho certeza, mas acredito que seja a emenda 45 
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parlamentar do deputado Marcon... e a emenda da deputada Maria do Rosário, são emendas que foram 1 

enviadas ano passado e estão sendo creditadas na conta do fundo municipal de saúde se não me engano A 2 

palavra está com o presidente Gelson Antunes: muito bem, temos mais... A palavra está com o 3 

vereador Juliano Soares: queria agradecer aí... A palavra está com o presidente Gelson Antunes: 4 

desculpe! A palavra está com o vereador Juliano Soares: o esforço do executivo municipal na pessoa 5 

da secretaria Juliana, né, que fez toda a parte técnica, nós fizemos a parte política, mas a parte técnica é 6 

muito importante, que é monitorar no período certo, fazer o registro, acompanhar, né, para que isso não se 7 

perca, uma vez aconteceu um fato bem interessante, tinha creditado uma emenda de R$... e aí por um 8 

toque no dedo da menina que faz o cadastro lá, devolveu. Foi uma dor de cabeça, a gente ficou três dias 9 

tentando no Ministério da Saúde creditar de volta na conta e não tem como, né, nós tínhamos que fazer... 10 

a presidente da República teve que mandar um ofício pro Ministério da Saúde liberando o recurso de 11 

volta, então quero agradecer a secretária e o esforço do governo municipal de garantir esses recursos que 12 

serão importantes nas manutenções das unidades básicas de saúde do município. A palavra esta com 13 

Vereador João Cardoso: Vou favorar, ate porque a emenda dos nossos deputados irá lidar muito nessa 14 

questão das matérias permanentes e equipamentos (...), mas levanto uma questão que me deixou muito 15 

preocupado esses dias, e vou fazer claro, a acessória já falou com a secretaria, e a secretaria falou que ia 16 

enviar, mas vou insistir com o prefeito municipal, porque a gente todos os anos, todos os anos que estou 17 

aqui nessa câmara no segundo mandato, eu tenho feito uma pressão nos nossos deputados, pra que (...) e o 18 

que eu vi, e conta com o apoio dos senhores, é que o parque Eldorado não tem pronto atendimento nos 19 

finais de semana, e eu gostaria a gente fizesse uma batalha, porque lá já esteve no passado e a já gente 20 

sabe bem que foi no tempo que (...) eu não era vereador ainda, mas se não me engano era no tempo que o 21 

Joao da caixa era vice-prefeito secretario da saúde e já esteve lá. E estive este final de semana no Guaíba 22 

City, e o pessoal também inclusive já levou pessoal da li pra Charqueadas, o pessoa de Charqueadas esta 23 

empurrando o pessoal daquela localidade por não querer receber lá, ate porque o hospital lá fechou. Nos 24 

Ratos o pessoal atende, mas refugando nosso povo lá. Eu acho que a gente tem que dar uma atenção a 25 

mais pro nosso pessoal do parque Eldorado que não é aqui no centro, se não vai num posto, vai ao outro, 26 

e no final de semana eles ficam num o deus dará lá. Eu gostaria que todo o esforço que a gente esta 27 

fazendo ai com nossos deputados, algumas questões que não estão sendo atendida hoje, a tempo não vêm 28 

sendo atendida, a gente conseguisse abrir nos finais de semana, porque veja bem, eu não moro lá, mas eu 29 

conheço como é morar longe do centro e ter uma família doente ou qualquer acidente e estar fechado e 30 

esperar a boa vontade de uma ambulância (...) ou ajeitar um carro pra vir ate o centro. Então, eu sou 31 

favorável a esse projeto, votarei sempre a favor, mas essa batalha eu conto com vocês pra ajudar a fazer 32 

que abra nos finais de semana, como já teve lá enquanto vocês dois conversavam, o Joao vieira, foi 33 

contratado uma empresa e já funcionou nos finais de semana lá um plantão, que a gente consiga né, 34 

conversar com o prefeito, e as verbas parlamentares vão ajudar no permanente do dia a dia, o que poderia 35 

o município gastar ali, poderá abrir um plantão nos finais de semana pra atender melhor aquele povo lá.  36 

A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Eu acho que é muito valida a fala do vereador Tigre, 37 

ontem ainda estava conversando com a secretaria sobre isso, e sabe a grande necessidade que o parque 38 

Eldorado tem de ter medico nos finais de semana, um atendimento ali né, primeiro atendimento, porque 39 

ali é o básico né, e não ter o básico é complicado, mas a luta esta ai, esta travada,  não tendo ninguém para 40 

discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos 41 

os vereadores. Projeto de lei n° 53/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres 42 

das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra 43 

esta com o Vereador Juliano Soares: Senhor presidente! Queria aproveitar já que a gente tá votando o 44 

projeto cinquenta e três que é a aquisição de um veículo pra vigilância sanitária, fazer um relato sobre a 45 
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questão das endemias, epidemias, teve já um representante do grupo ... e eles são da vigilância sanitária, 1 

agentes ... da dengue, né?! E tá preocupado. A palavra está com o vereador Vidal Amaral: agente 2 

sanitário. A palavra está com o Vereador Juliano Soares: agente sanitário, brigado Vidal, então, tá 3 

preocupado que tá terminando o contrato, se não me engano a gente votou ano passado uma prorrogação 4 

desse contrato, eu acho que seria interessante o líder de bancada do governo vê como vai ficar a situação 5 

deles, porque eu vou dizer pra vocês, a alteração do clima do Rio Grande do Sul tá dando um grande 6 

índice de ter uma super, uma super epidemia de dengue ano que vem e se nós não tiver com trabalho 7 

antecipado, até ano passado eu acho que teve um dado aqui que nos apresentaram da questão de saúde né, 8 

lembra?! Que nos preocupou. Se nós não fizer um trabalho ante... antes pra esse final ano, talvez ano que 9 

vem a gente possa ter casos graves de dengue no município de Eldorado do Sul. Seria interessante aí se 10 

nós tivesse alguma resposta do executivo municipal, se vão ser renovados ou vai ser feito um novo 11 

processo nos próximos meses, porque se eu não me engano no mês cinco termina dois e no mês seis 12 

termina três, acho que é isso. A palavra está com o presidente Gelson Antunes: a partir desse mês só 13 

ficam três. A palavra está com o Vereador Juliano Soares: então é preocupante né, um município com 14 

quase cinquenta mil habitantes três pessoas pra fazer todo esse trabalho, é um trabalho muito pesado. A 15 

palavra está com o Vereador Fabiano Pires: uma das coisas que foi levada em consideração no 16 

momento da votação foi aproveitar a mão de obra já qualificada e a experiência deles e apenas renovar né, 17 

inclusive se eu não engano, hoje ou ontem já começou em alguns lugares passar também o fumacê, né?! 18 

Mas se já começou a passar justamente pra..., são ações preventivas aí, pra evitar uma maior. A palavra 19 

está com o Vereador Juliano Soares: o ovo do mosquito da dengue ele dura dezoito meses, ele é coloca 20 

de um ano pro outro e ele choca num tempo bem longo assim, então qualquer mudança de temp..., calor 21 

no meio do inverno, pode ter foco já.  A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Existe uma 22 

preocupação também, que ali diz que não pode ser prorrogado né, e esses não pode novamente ser 23 

prorrogado, já foi prorrogado uma vez , não há.  A palavra esta com Vereador Rogerio Munhoz: Não 24 

acho que não Gelson, existe uma questão ate o ano passado eu comentei muito isso, eu ia falar na tribuna 25 

sobre esse assunto, mas... Quando tu preparas um profissional, tu da à qualificação pra ele tu justiça isso e 26 

isso foi feito no outro governo do prefeito Ernani, com os agentes de transito, porque ninguém passava na 27 

época, foi feito concurso e ninguém passou, enfim. Então se fez o concurso, o chamamento, que na época 28 

era contato emergencial, e foi se prorrogando por alguns períodos, e o município gastou com qualificação, 29 

então assim, tu tens um profissional qualificado ai tu contratas novas pessoas, e tem que fazer todo o 30 

treinamento de novo, gastar pra que aquele profissional esteja condições de prestar um bom serviço, leva 31 

muito tempo, então essa é a justificativa pra renovar, já foi feito isso ano passado e eu defendo, ate falei 32 

com a secretária eu acho que em fevereiro, ela disse que não tinha intenção de renovar, mas sim fazer 33 

concurso, mas eu acho que não vai ter, não sei quando o executivo tem ideia de fazer quando, ate fazer o 34 

concurso aquele processo todo burocrático que a gente sabe que tem só lá pro ano que vem. Vamo-nos 35 

ficar um ano praticamente, descoberto por agentes de (...) né, eu acho que seria bom à gente dar uma 36 

conversada com os secretários, não sei qual é a situação dela, não sei o que ela pensa, mas de repente 37 

renovar por mais um período ate que se saia o concurso, acho que não se significa que né, se ela quer 38 

fazer concurso tu contratas por mais seis meses, por mais três meses, enfim, o contrato pode ser feito de 39 

qualquer forma. Só eu acho que o profissional, pessoal acho que já tem aqui os representantes né, e o 40 

pessoal já fez treinamento, já fez curso, pessoal esta qualificado e vem com um bom trabalho, sei que lá 41 

em casa e todo o cuidado que a gente tem assim como pessoas publicas e esta mais envolvidas com essas 42 

questões assim, eu achei que minha casa estava bem, foram lá e me apontaram uns (...) que eu “por” tu 43 

não ti liga, não se liga mesmo. Sei sinceramente, eu tirei umas calhas que eu tinha lá desnecessária, vaso, 44 

flor que eu planto muita flor, então assim o, é importante pra nos, é muito importante e me preocupa que 45 
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nem o Juliano falou do mosquito, o ovo é muito resistente, eu fui num treinamento que teve uma vez ai, 1 

que o pessoal da vigilância do estado esteve ai, parece que ate dez graus ele resiste ou menos dez graus 2 

uma coisa assim, ele é muito resistente. Então isso nos podia, ate um a comissão de saúde, acho que nos 3 

podia ver a posição dela o que ela pensa, porque a gente se preocupa com essas informações que chegam 4 

aqui pra nos.  A palavra esta com Vereador João Cardoso: Presidente! Sei que o assunto não é 5 

diretamente, acaba sendo diretamente. A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: não é e é, não 6 

é... agente sanitário. A palavra está com o Vereador João Cardoso : é e não é, mas acaba sendo, me 7 

preocupo muito com isso porque um monte de problemas que tem aí, desde escorpião, desde de outras, 8 

né, e a gente ficar sem eu acho que à noite tem audiência pública sobre saúde, né, e a gente conversa com 9 

a secretaria sobre isso porque eu concordo plenamente com os argumentos do vereador Rogério, se ia-se 10 

fazer concurso já devia tá encaminhado, se não tá encaminhado tenta as vias e outros argumentos que 11 

temos para manter a equipe. Obrigado. A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Eu já havia 12 

falado com o secretario Rodrigo a respeito disso, se seria viável fazer a renovação, ele disse que não. E já 13 

este encaminhado o concurso sim pra sair junto com os demais concursos que já foram caducaram, ai esse 14 

ano junho ou julho, então essa é a previsão. Mas sem duvida nenhuma, ficar sem é um grande problema 15 

pra saúde de Eldorado é um risco na verdade, tomara que não fique um (...) muito grande, entre a saída do 16 

pessoal e o concurso novo pra chamar os concursados. A palavra esta com Vereador Juliano Soares:  17 

Senhor presidente! Mas a probabilidade de fazer a prorrogação de um período curto, de um espaço curto 18 

de seis meses, um ano, não afetaria o concurso. Até porque a nomeação vai ser ano que vem, a gente faz 19 

concurso esse ano e... A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: não mas, mas assim... A 20 

palavra está com o vereador Juliano Soares: não tem como A palavra está com o Vereador Rogério 21 

Munhoz: é questionável, essa questão, é jurídico né, eu acho que tem que ter o entendimento jurídico já 22 

teve em outros momentos entendimento jurídico, eu acho que dá pra prorrogar sim. Se nós vamos esperar 23 

o concurso, vai levar um ano pra se contratar de novo, a gente sabe, nós soubemos como é o processo, até 24 

tu contratar empresa, até tu fazer o concurso, às vezes tem aquelas ... na justiça, questionamentos, até tu 25 

promulgar, até tu homologar, e até chamar e até tu treinar isso vai levar um ano, talvez até mais. Só 26 

preocupa muito treinamentos, exatamente, eu acho que tinha que chegar em um entendimento jurídico aí, 27 

pegar um parecer do Igam, enfim, essas coisas e buscar esse entendimento aí e prorrogar esse contrato, 28 

senão nós vamos, o município vai padecer com essa carência aí, essa falta de profissionais. A palavra 29 

esta com Presidente Gelson Antunes: : pra nós, pra nós evoluir abri pra quem é da Comissão de Saúde... 30 

A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: Senhor presidente ... A palavra está com o 31 

presidente Gelson Antunes: então eu acho que é muito válido... a Comissão de Saúde se reunir com a 32 

secretaria e eu acho que dá pra buscar um amparo jurídico ... daqui a pouco ... claro, até se precisar eu 33 

posso pedir amanhã mesmo se vocês concordarem... A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: 34 

Claro! A palavra está com o presidente Gelson Antunes: chamar ele já com algum respaldo jurídico pra 35 

ver essa possibilidade aí. A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: Não e, presidente, é uma 36 

questão de saúde pública, é diferente até da questão dos agentes. A palavra está com o presidente 37 

Gelson Antunes: é importante. A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: ... saúde pública. A 38 

palavra está com o presidente Gelson Antunes: não, sem dúvida que isso é importante demais pro 39 

nosso município. A palavra está com o Vereador Juliano Soares: Senhor presidente, até a gente 40 

participou de uma palestra que foi feito com um agente de nível nacional que foi aqui no Loteamento e 41 

ele falou da questão do município tá preparado para combater, porque se nós não fizer... se nós não 42 

tivermos prazo de seis meses ou três meses pra fazer e botar uma equipe pra fazer o trabalho, e fazer o 43 

trabalho, vai gerar mais trabalho, partes que não foram feito serviço, alguns lugares, algumas ações que 44 

vão deixar de ser feita no período até esse, o concurso vigente, vai gerar uma dor de cabeço e problema 45 
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grave que pode afetarem vidas, então, argumentos nós temos, nós se precisamos achar o meio jurídico pra 1 

resolver essa questão. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: não tendo mais ninguém para 2 

discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos 3 

os vereadores. Projeto de lei n°56/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres 4 

das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo 5 

ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, 6 

aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei n°57/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, 7 

tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em 8 

discussão, não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam 9 

permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores.   PROJETO DO LEGISLATIVO PARA 10 

VOTAÇÃO Projeto n°13/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das 11 

comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo 12 

ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, 13 

aprovado por todos os vereadores. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A palavra esta com Vereador 14 

Francisco Alexandre Morfan: eu preciso um minuto daqui mesmo, presidente, só pra mim falar a 15 

respeito sobre o prefeito, do Valdomiro, não posso deixar passar em branco.  A palavra esta com 16 

Vereador Rogerio Munhoz: Seu presidente, demais colegas vereadores, cumprimentar as comidades, 17 

aqui todos presentes. É, na verdade o que me trouxe a tribuna, até fazia dias que eu não usava a tribuna 18 

aqui, a gente procura é trazer assuntos importantes né, pro debate e muitas vez usa a tribuna pra falar 19 

desses assuntos e outras vez quando a gente não tem uns assuntos muito, né, a gente procura não usar 20 

também, até pra não levar muito o tempo do pessoal. Mas era dois assuntos que eu tinha, um já, acho que 21 

já esgotamos, que era a questão acho que dos agentes de endemias né, que era a nossa preocupação, nós já 22 

falamos, já foi debatido, bastante debatido, acho que não precisa eu entrar em discussão. Mas um assunto 23 

me trouxe aqui hoje, foi exatamente sobre o assunto que nós discutimos de manhã, nas comissões e aqui 24 

eu venho falar na tribuna Presidente, na sessão justamente pra demonstrar que muitas vez essa casa 25 

legislativa termina sendo desrespeitada e a gente tem que, não pode aceitar, nós chamamos aqui, através 26 

da presidência, da empresa Reurbane, que tá fazendo um trabalho de regularização fundiária, em varias 27 

áreas do município, um projeto que depois pelo nosso entendimento, depois de muito debate, mais de 28 

duas horas de debate, a gente chegou a um entendimento, até então que é um projeto excelente né, que 29 

tira da morosidade do serviço público que é tipico do serviço público, né que levaria dois, três anos, três 30 

anos no mínimo pra fazer uma regularização de um loteamento né, só podendo ser feito em um ano né, 31 

com todos os aspectos, o que levou tu trazer a empresa aqui é justamente por que os vereadores não 32 

tinham conhecimento do que que tava acontecendo na cidade, eles falavam pra nós duma empresa que 33 

tava fazendo regularização, eu não sei, não to sabendo de nada, foi feito licitação, não, não foi feito 34 

licitação, enfim, só que existe uma forma legal de fazer que é uma lei de dois mil e dezessete né, que foi 35 

feito uma regulamentação né, onde permite que empresas particulares possam vim fazer regularização 36 

fundiária em áreas irregulares, perfeito né, com esse entendimento nós até entendemos, compreendemos e 37 

podemos até fazer a defesa pras pessoas que estão em dúvida e que nos questionam né, fora isso nós não 38 

podemos fazer né, tinhamos muitas dúvidas, e aqui eu citei algumas, por que eles fizeram um convite 39 

falando em nome da prefeitura e não é a prefeitura, essa empresa particular, nós ligamos pra aquele 40 

número que dizia que era o número da prefeitura e não era da prefeitura, era particular e até fomos muito 41 

mal atendido, e aí eu fiz outro questionamento, como é que eles tinham informações privilegiadas do 42 

município, não é que eu não sei que tudo é público dentro duma prefeitura, que todo mundo tem acesso, 43 

claro que eu sei, mas eles tinham uma informação online né, de pronto, e a gente sabe que quando a gente 44 

quer uma informação do executivo, nós pessoas comuns, réis mortais, nós temos que entrar via protocolo, 45 
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tem o prazo regimental pra ser prestado, aquelas informações, quando prestam, não to dizendo que a 1 

prefeitura não presta, mas existe isso também né, e a gente sabe que tem todo uma morosidade, uma 2 

burocracia e eles tinham essas informações direto e eu não sabia por que. Quando foi explicado a questão 3 

dessa lei, que eu ainda não tenho conhecimento total dessa lei, vou pegar a lei, vou ler, vou estudar ela pra 4 

mim me interar do assunto e quando dias que exatamente existem uma parceria entre a prefeitura, nem 5 

um convenio, nem nada, mas sim uma parceria, onde a prefeitura, é também concorda que a empresa 6 

particular faça essa regularização, então de certa forma beneficia essa empresa, fornecendo os 7 

documentos que eles precisam, existe uma facilidade pra receber a documentação, realmente, só que eu 8 

não sabia por que, segundo as informações, e pela lei, é legal. Só que o que ocorre quando se chama uma 9 

pessoa aqui pra dar explicação pros vereadores, não é só pros vereadores, é pra comunidade de Eldorado 10 

do Sul, e isso tem que ficar bem claro pras pessoas quando vem aqui e esse cidadão que é um engenheiro, 11 

simplesmente debochou da minha pessoa, como vereador, debochou, ironizou, inclusive e isso me irritou 12 

muito, a ponto de eu levantar a voz pra ele e dizer que ele respondesse simplesmente o que foi perguntado 13 

pra ele e que respeitasse essa casa né, então essas coisas nos temos que ter em mente, essa casa, é uma 14 

casa do povo e se nós estamos aqui é que nós somos eleitos pra esse povo pra representar eles e as 15 

pessoas que vem aqui nessa tribuna nos da explicação tem que ter respeito pelos vereadores e por está 16 

casa, isso aqui é uma casa legislativa, é um poder do município constituído, gostem ou não, a gente sabe 17 

que tem muita gente que não gosta de nós, não tem problema, mas que nós somos representantes legais, 18 

somos e aqui eu quero agradecer as intervenções do vereador Gelson, que também colocou as questões 19 

que ele teve dúvida, que tinha dúvida também né, por que e fez a defesa inclusive da casa e também ao 20 

vereador Vidal que foi muito, até cumprimento o vereador Vidal que pediu pra que ele tivesse respeito 21 

com os vereadores e é isso que nós temos que fazer, nós podemos ter todas as divergências quanto 22 

vereador, quanto posição política, quanto a tudo, temos e não é ruim ter divergências, mas o que tem que 23 

ter é unanimidade na defesa dessa casa legislativa, portanto esse cidadão não teve o respeito necessário 24 

com essa casa, por isso que eu to me manifestando na tribuna, pra que fique gravado isso, que nós não 25 

podemos aceitar, que pessoas de fora, venham aqui e tentam ironizar quando o vereador faz uma 26 

pergunta, por mais, por pior que seja a pergunta, pode ser sem conhecimento técnico nenhum, mas ele 27 

tem que respeitar e dar a resposta correta e com respeito a essa casa legislativa, então presidente, fiz 28 

questão de vir aqui pra me posicionar quanto a essa questão, mas parabenizar aos vereadores que se 29 

manifestaram muito propriamente em defesa da casa legislativa e não em defesa do vereador, mas em 30 

defesa da casa legislativa que é isso que tem que ser, nós aqui somos vereadores, cada um com a sua 31 

autonomia e seu mandato, mas que todos representamos essa casa legislativa que tem que ser respeitada 32 

por todos, muito obrigado, Presidente. A palavra esta com o Vereador Alexandre Francisco Morfan:  33 

eu não ia usar a tribuna, mas vou fazer a missão de casa. Boa tarde ao senhor presidente, à mesa, aos 34 

colegas vereadores, Daiana vereadora, os funcionários, aos demais da comunidade. Eu quero começar 35 

falando do Valdomiro, que é o nosso subprefeito do Parque Eldorado, isso, na passada eu já tinha falado a 36 

respeito da secretária, do atendimento, mas eu, teve situações que eu entrei em contato com subprefeito 37 

imediatamente o homem correspondeu, e que de qual até para minha surpresa quando fui, fui visita-lo, ele 38 

me levou nas solicitações que eu tinha feito lá na comunidade, por incrível que pareça, agilidade no 39 

subprefeito, até parece que é o secretário de obras aqui, porque às vezes também a gente pede as 40 

solicitações ali, o Banana, o Fabio e é correspondido assim imediatamente, mas é uma satisfação os 41 

funcionários pode falarem o que quiser, muita gente, muitos não gostam do Valdomiro, mas o Valdomiro 42 

tem vinte e cinco, vinte e oito anos de vida pública, o Valdomiro entende tudo da máquina pública, sabe o 43 

que pode fazer e o que não pode, inclusive o difícil acesso de uma família, disse não eu posso pecar no 44 

excesso por quer fazer, mas eu vou fazer . Valdomiro tu pode ser denunciado, não me interessa, eu tô 45 
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fazendo o meu dever, dá dignidade, da estrada, da saída, o município tem que tá presente, então isso me 1 

orgulha muito, de ter, até falei pra ele, que na terça-feira eu daria um elogio, porque ele foi companheiro 2 

de bancada, o Valdomiro é um cara assim que ele respeita colega que passou por aqui, as solicitações dos 3 

vereadores tem que ser atendida imediatamente ..., o pedido do vereador é uma ordem, o prefeito pode 4 

administrar só com as indicações do, dos vereadores, a comunidade nos cobra e nós indicamos lá pro 5 

secretário ... o que chega até a mesa. Essa é a satisfação, também a satisfação ... oportunidade do prefeito 6 

dá carta branca, pro subprefeito fazer, porque secretário fazer, porque eu também deve demandas que eu 7 

tive com Fabio Leal que nas outras ocasiões levava cinco, oito, dez, onze até um ano pra ser resolvido, 8 

imediatamente o Fabio correspondeu também, então assim, a gente fica orgulhosa de... o prefeito tá 9 

cercado de secretários competentes que isso quem ganha é a comunidade, então o Valdomiro tá de 10 

parabéns e ele inclusive até colocou situações do vereador Juliano e do vereador Tigre que tiveram 11 

acompanhando alguns locais da comunidade que em breve será correspondido, então é pra ti ver que 12 

indiferente, independentemente de partidos políticos, o compromisso é com a comunidade, entendeu, é 13 

um subprefeito atuante que tem a responsabilidade de fazer pra quem é do PDT, pra quem votou e pra 14 

quem não votou, e a população eldoradense não tem cor partidária, então isso é uma grata satisfação, eu 15 

tenho certeza que ele fará com que o Parque Eldorado é muito grande em extensão territorial e rural 16 

porque as estradas hoje você patrola, mas amanhã chove e os caminhões passam e os tratores passam e há 17 

um clamor muito grande muitas vezes da população por melhorias, mas a gente sabe que eles estão 18 

fazendo o que pode, com certeza, com essa patrulha agrícola agora, com certeza, farão que as estradas 19 

permaneçam, porque agora chega um período chuvoso de inverno e ele me disse que iria melhorar muitas 20 

parte ia saibrar, ia colocar pedra, ia passar o rolo pra compactar pra ficar firme com a durabilidade ..., mas 21 

dizer também um pouquinho da satisfação, eu tinha conhecimento dessa empresa que teve que prestar 22 

hoje esclarecimentos aqui, que quando a comunidade começou a me ligar eu disse não, realmente ela tem 23 

convênio com a prefeitura, tem termo de compromisso firmado com a prefeitura e é uma empresa séria e 24 

que se vocês, é mais nós vamos pagar R$ ..., no caso aqui na Olvebra e lá no medianeira vão pagar mais... 25 

localidade uma hora de guaíba, o valor que se tem, é mas o valor da casa, minha casa é oito, dez metro, a 26 

outra é casa de madeira, vai pagar R$..., claro porque tua casa vai pagar R$... no futuro vai valer R$..., 27 

R$..., entendeu, claro que se fosse pela prefeitura, demoraria vinte e cinto, trinta anos. Já faz trinta anos 28 

que tentam fazer a regularização fundiária e tão começando. Começou na gestão passada um pouquinho, 29 

na época já outros governantes já tinha tentado fazer isso aqui, mas começou mesmo, na gestão passada e 30 

esse governo tá dando sequência, e com certeza no futuro é um grande projeto esse aqui do ..., tá nas 31 

casinhas ... eu acho que a comunidade tem que aderir porque muitas vezes eles cobram melhoria, querem 32 

investimento, mas não pagam seu iptu, entendeu, vão pagar R$..., mas vai vir melhoria pro seu bairro, tá 33 

ali toda a questão urbanística, o cara colocou hoje, claro eu não gostei muito, o presidente foi muito feliz 34 

..., porque ele não tem que vir aqui na situação de querer dar moralzinha pro vereador, entendeu, isso aqui 35 

é um parlamento, tem que ter um respeito, porque a gente respeita ele, chegou onde ele tá, ele tem sua 36 

empresa, é engenheiro, mas a gente tem que ter respeito pela empresa, agora ele tem que respeitar 37 

também aqui o parlamento, então assim ó, eu acredito que é um grande projeto e quem ganhará com essa 38 

é o povo e a prefeitura que entrará no órgão público da prefeitura depois, que retornará pro seu bairro 39 

mesmo. Então assim, eu fico muito satisfeito e tenho certeza que tá dando certo e vai ser o futuro mais 40 

próximo da população daqui de eldorado, de eldorado do sul, um governo que tem um compromisso com 41 

verdade, um compromisso com os investimentos, com os programas sociais, então assim, oh, só temos a 42 

ganhar, quem ganhar com isso é a população, o secretariado que tão lá fazendo por merecer, o meu 43 

partido, o MDB, tá lá, agora não é mais o PMDB, é MDB, tá lá ajudando o prefeito, a equipe do nosso 44 

MDB tão de parabéns que tão mostrando pra que vieram e eu acho que é uma satisfação nossa, né Vidal e 45 
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o Fabiano, que temos o compromisso e a responsabilidade de tentar fazer o melhor pra nossa população. 1 

Obrigado, presidente. A palavra esta com o Vereador João Cardoso: Quero cumprementar senhores 2 

vereadores cumprementar a comunidade aqui presente cumprementar os assessores executivos enfim 3 

cumpremetando todos ,estive na semana retrasada e já comentei aqui nessa tribuna de algumas 4 

preocupações e também de algumas satisfações já colocada aqui nessa tribuna quanto o nosso prefeito do 5 

parque eldorado acho que tem  da pessoa dele um monte de problema mais também não da pra tirar sua 6 

capacidade ,tudo aquilo o que fazem dessas pessoas acabam olhando o lado negativo e que a pessoa não 7 

olha tudo a vontade que tem e seu lado positivo e quem vem surpredimente trabalhando ,olhando fazendo 8 

aquilo que muitos anos se fazia no parque eldorado , meus parabéns ao Valdomiro da equipe dele mais 9 

inclusive tive com a comunidade lá e trago novamente aqui entreguemos para a secretária copetente isso 10 

que trago aqui ,uma indicação minha hoje sobre isso é o perigo que ocorre nas pontes de madeiras lá no 11 

parque eldorado não precisa ser de carro pode ser de apé pra ela pender pro lado as fotos que tiramos de lá 12 

de baixo as madeiras podres e lá passa ônibus escolar que pedimos urgência que isso se ajeite  não vamos 13 

esperar e nem torcer pela desgraça ,que já faz tempo que devia ser arrumado , falei com  o prefeito e o 14 

prefeito falou estou esperando a secretária de obras que me tragam o material banco também que está 15 

faltando os canos também a pincipio a secretária de obras foram pra lá que foram feitos valos meios de 16 

propriedades privadas permanecem ainda hoje os valos dentro por que os terrenos particulares que precisa 17 

ser arrumado isso ou as pessoas que terão  que entar na justiça pra ser ajeitado isso já não é legal não é 18 

legal ,por que foi feito a reviria em um embasamento legal então essas coisa tem que veriguar e as 19 

pessoas estão cobrando pra fazer essa ponte rápido sobre a secretária e falei com o prefeito e disse que 20 

não tem problema tem lugares que passaram pelas máquinas fazer valos pra água sair que são terrenos 21 

particulares então tem que fazer urgêntemente isso antes que vire problema mais sério por que essas 22 

coisas não podem acontecer, até pode ,que faça um documento ao proprietário que consiga arrumar toda 23 

essa tratativa que faça ,mais isso não foi feito então são coisas serias que tem que ser tratado de maneira 24 

seria e outra questão   que vi no parque eldorado  que já coloquei as imendas que esta sendo impenhada e 25 

agora e agora usada pela secretária de saúde de material permanente e de que poderão então poupar 26 

recursos caixa do município e material permanete que vira das imendas e troca disso em lugares a onde 27 

que a saúde não chega no final de semana a onde não tem plantão no final de semana e que faça um 28 

esforcinho e que se tenha atendimento à população por que à enviavel não existe enviavel tratamos de 29 

saúde pública ,tratamos de educação ali não é fonte pra ganhar dinheiro ali é pro cidadão então estas 30 

questões ná me comovence quando alguém fala isso , lá tem que gastar que gastando é o envestimento 31 

que tem que estar aberto que no passado no tempo do  João Vieira era secretário tinha um plantão aberto 32 

lá a  nossa população não precisava mendigar por lá ,gostaria muito ser atendido nisso por que não é eu 33 

que estou pedindo é a população que pediu ..A palavra esta com o vereador Vidal :Nessa época do João 34 

Vieira era o governo do PDT que aplicou esse contrato lá só para dizer então que ele já tem uma 35 

experiência nesse tipo. A palavra esta com o vereador João Cardoso :Por isso que eu acho vereador 36 

que  essa demanda tem que ser atendida ,já esteve hoje estamos em uma condição não vou dizer que bem 37 

,mais estamos remando estão espero que no parque eldorado tenham os plantões finais de semana ,que 38 

possam ser atendidos por que nenhuma comunidade  merece ficar sem plantão e sem nenhuma 39 

atendimento quanto também o pessoal do Guaíba City que tem ir a charqueadas na maioria das vezes , e 40 

não são atendidos bem lá  estão com vários problemas até porque lá o hospital está fechado ,até eldorado 41 

tem que atender o seus municipes seus eldoradense ,mais avançamos um monte isso tem que reconhecer 42 

na questão da saúde e outras questões mais se vocês falar com o povo for visitar os postos de saúde de 43 

outros municípios tem muito eldoradence lá consultando ,charqueadas ,são jerônimo ,arroio dos ratos e 44 

isso não é bom e também viemos em outros vindo aqui temos que olhar os nossos e indo lá e  sendo um 45 
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pouco mal atendido por que né imagina lá não consegue por que fechou hospital não consegue atender 1 

bem  de lá e tem que atender os de eldorado e então tem que ter uma certa e tentar atender nosso povo da 2 

melhor maneira possível que é ,esperar por um outro municipio ,que são da regularização fundiária  ,não 3 

ouse caracterizar o senhor que fez muito bem feita ,foi muito politica né  certação  politica maravilhosa 4 

,espero que a documentação venha pra essa casa que chegue em minha mão toda a documentação da 5 

empresa ,documentação de onde trabalhou ,que tipos de documentos esta elaborando  com o seu 6 

beneficiario ,quais serviços esta fazendo em que valores  esta fazendo ,pra que a gente consiga olhar por 7 

que vou esperar a documentação chegar  e quero fazer um chequeliste de empresa por que me deixou por 8 

três ou quatro pontos de uma pulga atrás da orelha e eu não sou de entar em briga perdida quero toda a 9 

documentação por que em primeiro lugar eu vou dizer que esta suturarizado o serviço e isso já esta em 10 

mãos é muito muito dinheiro ,trarei aqui para os senhores após receber esta documentação fazer um 11 

estudo até por que muita  é ser muito politico quando coloca aqui que a única empresa no Brasil vai fazer 12 

esse serviço mais não me convence nem se eu tivesse na china , foi ou não foi dito ? Depois disse que tal 13 

municipio que ficamos em segundo lugar essa empresa chinesa, japonesa ,orlandes já não  me convenceu 14 

,já não me convenceu pra comçar por aí outra que entregamos em cinquenta lugares e viemos vindo do 15 

norte do estado pasamos por lá passa pelo paraná pasaa pelo cinquentas lugares enquanto alguém falo não 16 

nosso serviço já vissemos  em porto alegre serviço,governo dele é aqui embora sendo politico uma  boa 17 

apresentação politico espero que seja real mesmo mais quando uma  coisa banaliza outra não me cai bem 18 

acho que regularização fundiária é um assunto sério que bom esta emprese seja seria indonia e vamos 19 

torcer que faça um bom trabalho isso avança em uma quantidade e velocidade imaginavel para as pessoas 20 

que estão morrando inrregularmente ter a escritura o loteazinho medido isso é muito bom pra cidade mais 21 

já começar com este negocio que coloucou pra comunidade dizendo que era prefeitura e a prefeitura não e 22 

o secretário sim e o outro não pare é isso é palhaçada joga tudo junto bola pra frente  e fazendo gol contra 23 

e aí não me convence não sou marinheiro e primeira viaje espero que isso chegue em minha mão vou 24 

fazer e vou buscar se necesário de um caminhão de areia no mar achar onde que esta ou tiver ,vou visitar 25 

se trabalhou vou visitar e vou vero trabalho  feito pela quantidade de serviço se é um trabalho que tenha 26 

comparação em média de mercado sem preços orbitanvou tes o dinheiro não é meu  mais é de suadamente 27 

estão lá trabalhando pra pagar que ai depende vou dizer pra vocês em primeiro lugar em relação a 28 

regularização fundiária e função do municipio entçao o minicipio esta largando com a empresa e não pode 29 

admitir que ela cobre preços super faturados e ela também ajudar pois é um  serviço sério, vou chamar 30 

outras empresas  depedendo do serviço que faz conheço várias aqui pertinho mesmo que faz esse tipo de 31 

serviço pra nos realmente se é uma empresa indonia ou não espero que seja indonia espero que todos 32 

façam todos irregularizem um baita de um avanço um baita de um trabalho só que eu não sei o que até 33 

agora essa casa não foi visitar por essa empresa se já é uma coisa tão boa assim esperar várias pessoa vem 34 

dos bairros então com dúvidas pra dai  a gente fazer essa conversa apresentação as presas ,mais nem tudo 35 

acontece da maneira que a gente quer então  espero poder analisar esta documentação ir atrás da onde 36 

essa sempre trabalhou pra ouvir de quem teve o serviço se realmete é isso que foi dito na explanação de 37 

hoje de manhã que peço perdão por ter outros assuntos  muito importante inadiavel que tive que sair mais 38 

vou ter que correr pra cá por que é um assunto que condiz a cidade e condiz as pessoas e as famílias que 39 

tem  pouca aquisição financeira que não admite que nenhum lado seja explorado quero que fica dito nessa 40 

tribuna que não compactue com algumas coisas feita nessa cidade e seu eu tivesse seria diferente mais 41 

não estava então e tem uma enorme de uma responsabilidade de acompanhar passo a passo daquilo que 42 

esta feito aqui sera realizado se for uma empresa indonia sim vereador . A  palavra esta com o vereador 43 

Chico Colono : Vereador Tigre vocês vão ver o problema que vamos ter corpelaine se esse projeto da 44 

habitação não sai que estão cobrando motruário para uma coisa que não existe para uma chave que não 45 
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existe esta de paraqueda  na época eu era presidente da casa quando chamei a direção da corpelaine eles 1 

me interpretaram errado vocês vão ver no futuro das pessoas que o fizeram empreendimento e daí pra 2 

essa eleição quem pago ,vocês vão ver o problema que está criado dentro do município com essa 3 

corpelaine tomara que não se repita ,e que não envolve dinheiro público não esta envolvendo ainda mais 4 

na situação da cooperlar  eu falei no passado que nos ia ter problema serio e que era uma empresa indonia 5 

que veio e fez projeto em rio grande que fez não sei a onde e nos engabelou e nos enrolou o povo ,que tá 6 

no que tá e o povo esta nos cobrando a onde que esta o dinheiro que esta indo para a cooperlar a onde que 7 

esta os prédiozinhos e aí onde  que esta o empreendimento esta ali a área então assim nos vamos ter um 8 

grande problema pro futuro isso aqui essa empresa  ,quero ,quero acreditar por que é uma empresa seria 9 

por que o prefeito Ernani com cinco mandato não vai abrir as portas por um jamelão chega aqui 10 

estalar dar o gai a cachada e embora o Fabio pra burro o Fabio não serve é um secretário muito inteligente  11 

e o ferreira pela passagem que esteve aqui também um secretário muito atuante então assim pra isso se 12 

tem os procuradores lá que eu não acreditam que vão deixar errar  e emgabelar o povo eu quero acreditar 13 

,to acreditando nessa empresa e não acredito na coperlaine obrigado. A palavra esta com o vereador 14 

João Cardoso : senhor presidente a gente tem que dialogar essa casa se tiver pendência sem problemas 15 

chame a corpelaine chame secretário de habitação pra colocar sobre problema aqui ,o debate é saúdavel 16 

aqui nessa casa que tem acontecer e outra questão fico ,muito feliz que batalhamos quatro anos no 17 

governo batalhamos mais um ano nesse governo aqui e com empenho que tenho aqui com a pessoa que 18 

temos aqui principalmente o nosso prefeito Ernani conseguimos algumas máquinas patrulha agrícula pra 19 

esse municipio embora ficamos trinta dias parados devido a burocracia encontros e desencontros pra fazer 20 

o serviço que havia ser feito há muito tempo ,parabenizo o executivo por uma luta nossa aí que o meio 21 

rural  estradas que tem que estar em bom estado tem que ser ajeito por que nõ é possível nos temos 22 

estrada tão ruim lugares tão distante ,vivenciei umas coisas aqui as carretas saiam no meio da lavoura na 23 

estrada municipal sendo puxadas pra ir e pra voltar ,e isso é muito triste com uma chuva de granizo que 24 

abalou o municipio que atingiu mais de oito mil ectares você não tem estrada pra puxar o que sobrou pra 25 

levar ,e isso é muito triste mais a forma boa que as máquinas estão vindo pra proxíma safra ,que tenha 26 

uma boa safra uma boa estrada pra que então parte econômica e social se encontre que tenha melhor 27 

condições que mais sobra no bolso do colono e estrada boas municipais é outra questão além de falar da 28 

guaíba falar dela aqui agora embora sendo avançado com vereadores sobre as linhas eldorado do sul 29 

certamente vamos ter um bom encito nas sessões ultimamente mais quero tratar aqui um assunto que 30 

levarei para o prefeito gostaria que esta casa fique sabendo que eldorado esta muito atrás , muito atrás 31 

,charqueadas faz ,nova santa rita faz vários municipios faz e aqui não faz e nos não  temos ligações de 32 

bairros e não temso, ligações com assentamento com a comunidade rural mais é tão facil fazer ,tão facil 33 

de fazer que charquedas faz ,santa rita faz mais não é difícil eldorado e tive esse ano como se faça isso 34 

,como se faz lá mesmo longe e só chamar  em Guaíba city e perguntar como faz a linha com o mesmo 35 

ônibus que faz guia city à charqueadas ela tem um cartão um ticket que estão os alunos os dos professores 36 

que o município acaba pagando e o restante  paga a passagem  pra  empresa vários fazer isso acho que 37 

legal não é isso resolveria pra vários bairros que se pegar uma empresa fazer uma licitação ninguém  vai 38 

querer se olhar o aspecto público custo e beneficio pra empresa então se juntar as duas questões poderá 39 

possibilizar grande parte bairros e outros lugares ,espero fazer essa proposta e de que o executivo 40 

tecnicamente siga também trabalhar essa possibilidade  gostaria que cada vereador gostaria que nos fosse 41 

morar um dia na comunidade mais distante desse valor , né então de que esta do outro lado lá quando 42 

você é de gente tem condições de reivindicar alguma coisa ,obrigado senhor presidente ,obrigado 43 

comunidade que esta presente embora maioria das cadeiras estão fazias mais esperamos que a maioria do 44 

povo que não esta aqui esteja trabalhando por que o desemprego é tão grande nesse país que certamente 45 
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tem muitos procurando emprego obrigado . 1 

   A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Boa tarde a todos, senhor Presidente, vereadores, 2 

vereadora Daiana, nossa comunidade, agentes, executivo municipal, ontem a gente teve a oportunidade de 3 

visitar o Parque Eldorado, sai muito contente de lá, com a realidade do Parque Eldorado, a gente sabe que 4 

tem muita coisa a ser feita no Parque Eldorado, mas a gente vê ali ações do executivo municipal, tanto na 5 

secretaria de obras quanto na secretaria de, a subprefeitura do Parque, trabalhando né, atuando. Fiquei 6 

feliz também de visitar o posto da brigada, novo posto lá, onde vai ter uma equipe pra poder atender o 7 

Parque Eldorado, que é desassistido em referente a segurança pública, né Delmar, sei que é uma briga 8 

antiga tua lá, comunidade te cobra muito, mais a gente vê reflexos né, a gente também fez uma audiência 9 

boa, pública, sobre segurança, né Rogério Munhoz, vereador Tigre, Gelson Antunes também tava lá, acho 10 

que o secretário Fabio Leal também tava no dia lá também, a gente cobrou muito essa questão do 11 

aumento né, do número de brigadianos do nosso município, e também de estrutura mínima né, o 12 

município já repassou um veículo por doação, aprovado pela nossa casa, município tá recebendo um 13 

veículo, recebeu um veículo do estado. A gente fica contente, a gente sabe que tem muita coisa pra ser 14 

feito, não vai resolver todos os problemas da cidade, até pela questão de ser uma cidade dormitória, e 15 

ainda não é uma cidade que tem uma guarda municipal, mas daqui a pouco nós vamos poder disputar 16 

isso, por que o aumento da população vai nos dar esse direito de ter uma guarda municipal, é uma briga 17 

da Câmara de Vereadores e também da secretaria de transporte, também vejo ações também que são 18 

positivas também na referência da segurança, que é a questão do monitoramento de câmeras em algumas 19 

estradas do município que nos próximos dias ai a gente vai, possivelmente vai tá sendo implantadas, 20 

cercamento eletrônico também são também uma ação importante junto com a polícia rodoviária, que vai 21 

ajudar a diminuir um pouco essa certeza de segurança. A gente sempre se pergunta né, se a gente tá 22 

fazendo tudo possível, a gente sabe que a gente não vai fazer tudo possível, mas a gente tem vitórias né 23 

vereador Tigre, são essas buscas constante nossa, tanto meu, como teu mandato, que é a questão das 24 

emendas parlamentares, hoje a gente botou o projeto cinquenta e dois, se eu não me engano, to certo 25 

vereador Tigre, peço ajuda ai, que é a receita né, duas emendas parlamentares importantes que tão 26 

chegando aos cofres do município, que vão ajudar a equipar essas unidades básicas de saúde, uma de 27 

cento e quarenta e seis mil e a outra de cento e dezenove, são duzentos e sessenta mil reais, então a gente 28 

fica feliz, já protocolamos esse ano mais emendas junto a nossa bancada, ao nosso senador Paim, 29 

deputada Maria do Rosário, Marcon, Marco Maia, Bohn Gass, né vereador Tigre também, mais recursos 30 

pra esse ano, tamo empreitando, independente de ser ano eleitoral, não nos importa, o que nos importa é 31 

que esse dinheiro venha a cidade e ajude a atender nossa demanda, nossos problemas históricos de saúde 32 

dentro do município e também ficamos felizes também de ver ações importantes, eu visitei também o 33 

posto de saúde do Parque e vi que tinha remédio, algumas situações e vi alguns remédios lá, o 34 

atendimento melhorou muito, fico feliz também com o atendimento lá do posto de saúde do Parque 35 

Eldorado, visitei alguns colégios também no Parque Eldorado também, acho que é isso, a gente tem que 36 

tá perto da comunidade pra ouvir as demanda delas, em particular quero agradecer ao secretário Lodear 37 

Carlos, o Dunga pelo atendimento também algumas demandas nossas na cidade, pro secretário Gilberto 38 

também, por ter nos ajudado em algumas demandas também, não vou citar todos aqui por que foram 39 

algumas né, não foram poucas, o secretário Valdomiro também nos atendeu em demandas que a 40 

comunidade do Parque Eldorado nos procurou, nosso mandato tá a disposição da comunidade, a gente 41 

ouve todo mundo, independente de ter votado ou não votado, nos tamos ai pra servir a comunidade, 42 

vamos atender sempre que possível e também vamos encaminhar o pedido, junto ao nosso executivo 43 

municipal e torcer pra que continue assim, que continue atendendo independente de ser campanha 44 
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partidária, até por que se a gente fosse hoje uma oposição nós não estaríamos melhorando, trabalhando 1 

pra buscar recursos oriundos de verba parlamentar, não taríamos trabalhando em conjunto com alguns 2 

projetos que são importantes pra cidade, votando projetos também que a casa discute toda a semana na 3 

terça-feira aqui, então fico feliz e um obrigado a todos.  A palavra esta com Presidente: Eu quero 4 

agradecer a comunidade, Cristiano da corsan muito obrigado pela sua presença e a todos os de mais, 5 

membros funcionários dessa casa, já que foi falado tanto no parque eldorado nos tivemos ontem com o 6 

Afonso lá no parque e andamos e acabamos parando ali no Banrisul conversando com a gerente ali a dona 7 

Delia sobre a questão nos estamos prestes a ter em bora de forma parcial a agua encanada a corsan a agua 8 

tratada, e o Afonso ta fazendo um enorme esforço  junta mente com o Cristiano, para que se ... Esse 9 

projeto já tem algumas reuniões já marcadas, e vai aumentar de mandas dos pagamentos, e o Parque 10 

Eldorado e tão complicado que não temos onde pagar as nossas contas, tem que ir a Arroio dos Ratos para 11 

pagar as contas, Eldorado tem uma parte que eu não consigo entender,... Planejado se direcionou Bom 12 

Retiro paga as contas em Guaíba, Picada e Porto Alegre Parque Eldorado e Arroio dos Ratos, e fica só o 13 

miolo da cidade aqui e o resto se divide tudo, e é importantíssimo que nos tenhamos lá um posto 14 

avançado do Banrisul, então a gente vai elaborar um documento e eu gostaria de convidar os senhores ate 15 

mesmo por sugestão da dona Delia com a conversa que tivemos ontem .... e Afonso, para que a gente faça 16 

uma solicitação ao Banrisul, e ai eu quero convidar os senhores para que todos aqueles que estão de 17 

acordo assinem para que o Banrisul põem um posto avançado la, agora me fugiu a palavra la pague fácil 18 

la ou alguma coisa que facilite, para que as pessoas paguem suas contas la, isso é de suma importância, 19 

aqueles que estiverem todos de acordo, fizemos juntos eu acho que e muito importante, agradeço a todos , 20 

quando são quinze horas e trinta e oito minutos dou por encerrada a Sessão do dia dezessete  de abril de 21 

dois mil e dezoito. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22 
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