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Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às  quatorze horas e dez minutos, reuniram-8 

se no 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 quatro de abril de dois mil e dezoito. 14 

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

136/2018 Vereador Rogerio Munhoz- PSB: Solicito ao Executivo Municipal, que providencie a 16 

construção de uma pista destinada a prática de atletismo e caminhadas, no bairro residencial, no local 17 

compreendido entre as ruas Bélgica, Argentina, Chile e Grécia. Indicação 137/2018 Vereador Juliano 18 

Soares- PT: Construção de um passeio publica na Rua Grécia Indicação 138/2018 Vereador Juliano 19 

Soares - PT: Construção e reforma de uma praça e cercamento no campo da medianeira Indicação 20 

139/2018 Vereador Fabiano Pires- MDB: Dispõe sobre a criação  ou   implantação do conselho 21 

municipal do idoso, em Eldorado do Sul. Indicação 140/2018 Vereador Fabiano Pires- MDB: dispõe 22 

sobre a regulamentação, para a disponibilização do cartão teu melhor idade aos idosos. Indicação 23 

141/2018 Vereador Francisco Alexandre Morfan- MDB: Indico a destinação de recursos financeiros 24 

para construção de um ginásio de esportes no Parque Eldorado.  Indicação 142/2018 Vereador 25 

Francisco Alexandre Morfan: Indico a secretaria competente a limpeza dos boeiros e a recuperação 26 

asfáltica da rua Aldorindo de Oliveira Maia. Indicação 143/2018 Vereadora Vidal Amaral- MDB: Que  27 

através dos Órgãos competentes, elabore estudos  para a construção de um canil municipal. Indicação 28 

144/2018 Vereadora Vidal Amaral- MDB: Solicite ao comando da Brigada Militar o policiamento em 29 

todos os horarios de entrada e saída de alunos na E.E.E.M Eldorado do Sul. Indicação 145/2018 30 

Vereador João Cardoso: Indico que o Poder Executivo Municipal faça a construção de um Centro 31 

Comunitário para realização de encontros e eventos no assentamento Apolônio de Carvalho, neste 32 

município. Indicação 146/2018 Vereador João Cardoso: Indica ao Poder Executivo Municipal a 33 

construção de uma área de lazer/esporte no Assentamento Apolônio de Carvalho. Indicação 147/2018 34 

Vereadora Daiane Gonçalves- PDT: Que seja providenciada junto à concessionária que administra a 35 

BR 290, a instalação de luminárias sob o viaduto de acesso à Eldorado do Sul. Indicação 148/2018 36 

Vereadora Daiane Gonçalves- PDT: Que seja providenciada a construção de uma nova Escola 37 

Municipal de Educação Infantil no bairro Parque Eldorado. A palavra esta com Presidente Gelson 38 

Antunes: Quero dar as boas vindas a toda a comunidade que se faz presente aos funcionários da casa, os 39 

professores é uma honra recebe-los aqui também, e o corpo de bombeiros voluntários de Eldorado do Sul, 40 

... Araujo todos bem vindos, e companhia Ideal, é uma honra e uma satisfação ter todos vocês aqui nesta 41 

tarde.  ATA COM ENTRADA Ata 04 – Sessão Ordinária de 06.03.2018 . PROJETO DO PODER 42 

EXECUTIVO COM ENTRADA Projeto de lei n°58 , "Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho 43 

de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 44 

2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei Municipal nº 45 
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4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício 1 

financeiro de 2018 - Lei Orçamentária Anual 2018."  Projeto de lei n°59 , "Autoriza o Poder Executivo a 2 

Firmar Termo de Parceria com o Instituto Cia Ideal -ICI, para o projeto "Ballet para Todos" e dá outras 3 

providências". A palavra esta com Vereador Juliano Soares: Senhor Presidente gostaria de pedir para 4 

colocar em regime de urgência uma moção. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Incluir na 5 

ordem do dia para regime de urgência, esta em discussão o pedido do Vereador Juliano, não tendo 6 

ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, 7 

aprovado por todos os Vereadores. A palavra esta com Vereadora Daiane Gonçalves: Senhor 8 

Presidente, solicito que o projeto n°59 seja votado em regime de urgência. A palavra esta com 9 

Presidente Gelson Antunes: Esta em discussão o pedido da Vereadora Daiane, não tendo ninguém para 10 

discutir eu coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por 11 

todos os Vereadores. REQUERIMENTO DELIBERAÇÂO Requerimento n° 01 Fabiano Pires – 12 

MDB: Dispõe sobre a implantação do projeto de solução. A palavra esta com Presidente Gelson 13 

Antunes: O Requerimento esta em discussão, A Palavra esta com Vereador Rogerio Munhoz: 14 

Presidente colocou em discussão o requerimento, não eu gostaria que se fosse possível o vereador fabiano 15 

pudesse dar uma explicação sobre o que é o projeto ,proposta de como é que o nome presidente vereador 16 

A palavra esta com Vereador Fabiano Pires: Vamos lá . Volta. A palavra esta com o Vereador 17 

Rogerio Munhoz: É se desse pra dar uma explicação melhor pra nos projeto sugestão ,achei sugestivo 18 

,exatamente senhor presidente .  A palavra esta com Vereador Fabiano Pires: : Senhor presidente, 19 

então dentro das ferramentas de trabalho de cada vereador existem várias preposições e tem sido 20 

implantado em diversas câmaras municipais, é algo novo o projeto na modalidade de sugestão é um 21 

projeto que já, mesmo havendo vício de origem ele pode ser encaminhado ao nosso executivo municipal 22 

através de uma sugestão, a Câmara Municipal de Novo Hamburgo, de Santa Maria, de Portão e Brasil 23 

afora várias já implantaram o projeto de lei na modalidade de sugestão. O diferencial é, é que ele pode ser 24 

constituído mesmo com vício de origem, porque é uma sugestão, e a grande sacada é que o executivo 25 

municipal tem até noventa dias pra dar uma devolutiva pro vereador da viabilidade ou não da implantação 26 

desse projeto, então diferente da indicação que não tem a obrigatoriedade de ter um retorno, o projeto de 27 

sugestão tem, então é mais uma ferramenta de trabalho pra que a gente, ouvindo as demandas da 28 

comunidade, possa encaminhar pro nosso executivo municipal, né, neste caso há a possibilidade de ter 29 

vício de origem porque é uma sugestão, né, e haverá o retorno do nosso executivo num prazo, algumas 30 

câmaras colocaram sessenta dias, algumas colocaram noventa dias, tem essa flexibilidade, o que nós 31 

vamos ter que fazer é analisar com cautela se queremos ou não essa ferramenta de trabalho e propor uma 32 

alteração na lei orgânica e no regimento interno da casa, mas é algo novo e que já funciona em diversas 33 

câmaras aí, Novo Hamburgo, Santa Maria, Portão e Brasil afora, uma nova modalidade de projeto, neste 34 

caso uma sugestão, porque tem vício de origem, né, então a gente não pode ter essa obrigatoriedade, mas 35 

pode sugerir pro nosso executivo municipal, então essa é a intenção desse requerimento e esse é o projeto 36 

na modalidade de sugestão, mais um caminho de discussão, de diálogo, de debate e de construção com o 37 

nosso executivo municipal, podendo neste caso encaminhá-los em anseio da nossa comunidade, mesmo 38 

tendo aí vício de origem.  A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Presidente, na verdade é, 39 

eu pedi a explicação do vereador, ele buscou essa ideia, (...) sobre isso né, o vereador muitas vezes é 40 

cobrado, ah, o vereador não faz projeto, não, na verdade  tem alguns projetos que nós podemos fazer e 41 

muitos deles nós não podemos fazer, quando envolve recurso, quando envolve uma atribuição que tu dá 42 

dando ao executivo nada a gente pode fazer, que tem o chamado vício de origem, renúncia de receitas, né, 43 

nós não podemos fazer nenhum projeto desse tipo, eu vejo essa ideia, um projeto de sugestão tu faz um 44 

tipo, tu monta o projeto, encaminha o projeto de sugestão . A palavra está com o Vereador Fabiano 45 
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Pires: é um projeto de lei com a nomenclatura de sugestão. A palavra está com o Vereador Rogério 1 

Munhoz: só não tem validade de lei, é só uma sugestão pro executivo que é viável ou não, se pode ou não 2 

pode. Se pode o executivo mandaria pra cá esse projeto? E ele mesmo viraria uma lei então? A palavra 3 

está com o Vereador Fabiano Pires: não havendo a viabilidade, também haverá a devolutiva. A palavra 4 

está com o Vereador Rogério Munhoz: achei muito boa a sua ideia vereador. Inclusive eu tô com uma 5 

situação, comentei com vereador hoje, o vereador Fabiano, que com a nova implantação da (...) de valores 6 

do IPTU, ITBI tá se tornando um item caro pras pessoas, ontem mesmo me ligaram, que a pessoa foi 7 

regularizar o terreno, e o terreno tá avaliado em R$... e só de ITBI deu R$... a gente sabe que pra uma 8 

comunidade que é carente, que tem suas dificuldades e, às vezes, com muito esforço consegue comprar 9 

um terreno, talvez pedalado, à prestação e coisa, quando vai transferir pro seu nome tem que pagar o ITBI 10 

altíssimo de R$..., então inviabiliza. Eu falei com o secretário da fazenda e vice-prefeito também, a 11 

possibilidade de parcelar esse ITBI, nós não temos previsão na lei, então semana que vem eu ia entrar 12 

com uma indicação pra que se criasse, Porto Alegre já tem isso, tu pode parcelar em até doze vezes esse 13 

ITBI, claro que a escritura tu só vai receber depois que quitar a ITBI, mas tem a facilidade de tu ir 14 

pagando, se tu comprar um terreno vai pagando parceladamente e quando terminar tu recebe o teu, o teu, 15 

tua escritura, né. Vou esperar agora a aprovação, vereador, desse projeto de sugestão pra mim encaminhar 16 

pro executivo um projeto de sugestão, quem sabe seja o primeiro a ser encaminhado. Quero parabenizar o 17 

vereador por uma iniciativa dessas, muito boa que dá mais uma ferramenta de trabalho pra nós vereadores 18 

justificar muitas vezes o nosso mandato pras pessoas que acompanham o nosso trabalho. Eu acho, eu 19 

acho muito produtivo.  A palavra esta com Vereador Juliano Soares: Eu sou de acordo com o projeto 20 

que é interessante que existe a legislação federal nos da ambo o trabalho quando um projeto não é 21 

constitucional a nível federal ,acho que o município pode se adequar a de se conversar e ter um diálogo te 22 

parabenizo pelo projeto importante já existe preferenciais por ser idoso por ser aposentado por estar 23 

dentro dos critérios aqueles que já estão ali não esta se alterando nada na verdade só esta ampliando ali a 24 

possibilidade de outras pessoas que tem dificuldade financeira pra custar seu próprio tratamento e dai tem 25 

mais um custo eu te parabenizo sou favorável o teu projeto fabiano.  A palavra esta com Presidente 26 

Gelson Antunes: não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação, os vereadores que 27 

concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores.  MOÇÃO COM ENTRADA 28 

Moção n°01 Vereador Rogerio Munhoz: O Vereador, que a presente subscreve, com assento nesta 29 

Egrégia Casa  Legislativa, vêm através desta, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente 30 

moção de pesar à Família Martins, pelo falecimento de Gislene Martins Goulart, BV Gysa Martins, 31 

ocorrido dia 19 de abril do corrente ano, “pelo seu grande trabalho voluntário em benefício da 32 

comunidade de Eldorado do Sul”. Moção n°02 Vereador Juliano Soares: Moção honrosa para o Professor 33 

Nelson Luiz Lopes.  ATA PARRA VOTAÇÂO Ata 03 – Sessão Ordinária de 27.02.2018. A palavra 34 

esta com Presidente Gelson Antunes: Ata n°03 esta em discussão,não tendo ninguém para discutir eu 35 

coloco para votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos os 36 

Vereadores. Quando são quatorze horas e trinta e seis minutos suspendo a sessão para reunião 37 

extraordinária das Comissões. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Quando são quatorze  38 

horas e quarente e cinco minutos reabro a sessão PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO PARA 39 

VOTAÇÃO:  Projeto de lei n° 59/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres 40 

das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra 41 

esta com Vereador Rogerio Munhoz: Esse projeto acho que é importante, muitas vezes, é o projeto 42 

ballet, muitas vezes chega as pessoas que o projeto tá trancado na Câmara né, aconteceu em outros dias, a 43 

tá lá na Câmara dos Vereadores pra votar, na verdade não tá né, nem chegou na casa já tamo mandando 44 

de volta pro executivo né, aconteceu com a APAE na semana retrasada acredito eu, e são projetos que a 45 
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gente tem maior respeito e maior carinho em aprovar nessa casa legislativa, por que a gente sabe que o 1 

que vocês tão fazendo é o melhor pras crianças né, então tá dando educação, tão dando né, um ambiente 2 

saudável, tão dando um futuro pra muitos talvez promissor né, então a gente sempre que possível vota de 3 

urgência, esse projeto chegou na casa hoje e entrar pra tramita nas comissões e nós já estamos votando 4 

ele, até por que senão votasse hoje, semana que vem é feriado dia primeiro, ai ficaria só pro mês que vem 5 

e daria um problema que vocês, pros repasses normais, que é a partir de maio né, então a gente tem esse 6 

cuidado né, sempre quando vem é, tentar apurar o máximo possível essas votações por que além de 7 

entender a necessidade, e a importância desses projetos, terem segmento, a gente sabe também a questão 8 

legal né, se caso fosse só aprovado no mês de maio, poderia criar uma dificuldade depois da prestação de 9 

conta, então, essa casa sempre foi sensível, não é de hoje, isso ai já é de muito tempo, é, mas as vezes 10 

acontece de empurrarem essa batata quente, de dizer que, “a, tá na casa da Câmara”, e não tá na Câmara, 11 

nem chegou aqui ainda, né, então muitas vez. To fazendo aqui a defesa da casa que a gente sabe não é de 12 

hoje, é de muito tempo, não é uma questão, é, especifica dessa legislatura né, então a gente vota com 13 

muito, com muita vontade, muito carinho né, nesse projeto, pela importância do trabalho que vocês fazem 14 

com essas crianças, a gente entende isso, compreende e tem o maior respeito, então, é, a gente é favorável 15 

com certeza ao projeto, tem que dar continuidade, o projeto não pode parar né, então a gente aqui nessa 16 

casa sempre agiliza, pela importância do projeto, então presidente, sou favorável ao projeto, com certeza. 17 

A palavra esta com Vereador Fabiano Pires: O ano passado nos tivemos aqui eldorado do sul duzentos 18 

e doze óbitos ,duzentos e doze pessoas morreram e grande parte desse óbitos estavam relacionado a 19 

questão de violência e grande parte dessa violência relacionada consumo e tráfico de drogas ,então 20 

projetos relacionados ao esporte ,a educação a cultura ao lazer e a profissionalização sempre serão muito 21 

bem vindos nessa casa e o ideal seria ter um projeto por semana por que a gente tem muito jovens em 22 

situação de vulnerabilidade né poder participar desse momento especial de votar um importante projeto 23 

de uma importante instituição que faz um trabalho tão bonito pelos nosso jovens isso não tem preço isso 24 

nos da uma alegria enorme de ser vereador então só totalmente favorável a este projeto e aos outros que 25 

viram pra esta casa com a mesma natureza .  A palavra esta com João Cardoso: Quero dizer que os 26 

vereadores que antecederam ajuda a complementar por que veja bem são certamente uma receita dinheiro 27 

projeto do governo municipal ..como outros teríamos que ter como o governo do estado ,governo federal 28 

pessoal da cultura muito mais perto do município um programa com projeto como esse por que tem 29 

aquele ditado que é um ditado muito verdadeiro a onde a política pública não chega quem chega é o crime 30 

então a gente vê que eldorado do sul faz mais que não faz aquilo que devia na sua amplitude fazer veja 31 

bem nos temos vários projetos bom como esse mais temos também uma necessidade ,conversamos esse 32 

dias de que o município de eldorado do sul é muito grande ,veja bem assim temos o parque eldorado que 33 

precisaria disso, bom retiro outras vilas mais distante não é qualquer que se desloca lá ,pra trazer o filho 34 

pra cá ,então as escolinhas de futebol outras coisas assim ,os pais quem organiza não tem o apoio do 35 

órgão público é pesado pessoalmente de tirar isso é muito grande embora muitos façam pelo amor da 36 

camiseta ,tem o trabalho tem a família e tem outros , então me deixa muito feliz por esse projeto estar 37 

aqui embora a gente saiba que ele é pequeno de valor pelo tamanho pela importância que ele tem né mais 38 

já é alguma coisa pra continuar o trabalho e todo mundo se esforça pra que ,isso que o Rogério falou se 39 

fossemos olhar a lei, a lei orgânica ele não votaria nesse projeto daria entrada na casa né mais nos todos 40 

os projetos que a gente vê econômico ,social e cultural , a gente da prioridade por que embora passamos 41 

por cima regimento interno e da lei orgânica e essa é a verdade mais temos que fazer aquilo que sempre 42 

se faz se a gente deixar próxima terça – feira como é que fica o trabalho de várias crianças , professor os 43 

pais tem que ter um pouco desse espirito que muitas vezes como a lei é muito burocrática muitas coisas 44 

que pede ,quando chega na sua mão tem que fazer algo acontecer embora você corre até mim se não 45 
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acaba ficando quinze ,vinte dias pra seguir o ritmo o tramite burocrático e essa casa desde que estou aqui 1 

o segundo mandato sempre foi de acordo de não deixar na casa ou deixar na casa por que mais sim fazer 2 

que o trabalho ande de quem esta fazendo ele acho que isso que vem aqui vê que nos não deixamos 3 

projeto na casa por deixar ele tem problema quando fica aqui e nos conseguimos arrumar ele fazer uma 4 

emenda ou ementa nos fizemos para dar andamento acho que isso que esta casa é merece um aplauso por 5 

que os projetos tem que andar né na ó deve ficar parado por ficar parado e voto favorável sempre como 6 

projeto como esse presidente obrigado . A palavra esta com Vereador Juliano Soares: Senhor 7 

Presidente, primeiramente parabenizar o projeto, é um projeto importante pra cidade, faz a diferença, é 8 

atuante, os pais participam, eu gosto de ir lá acompanhar, eu fico muito feliz de ver os pais participando 9 

de um projeto tão importante como esse, o executivo tá de parabéns por ajudar com, mesmo que seja um 10 

valor ainda, eu considero um valor pequeno pela tamanho que é o projeto, a quantidade de famílias que 11 

hoje é assistido por ele, mas a gente não pode deixar de votar pra parar com um projeto tão importante 12 

como esse, assim como outros né, que tão vindo aos poucos, mas eles tão vindo pra casa. Eu acho que a 13 

diferença e a oportunidade, que vocês tão dando pra esses jovens é única, acho que a juventude deles não 14 

volta mais, o tempo passa e eles tão crescendo em desenvolvimento e vocês tão intervindo direto, 15 

diretamente na formação deles e independente de qualquer coisa, vocês fazem a diferença, viu Eduarda, 16 

eu fico muito feliz com o trabalho de vocês, eu levanto a bandeira em defesa de vocês, por que a gente 17 

reconhece o esforço que vocês tem pra dar, pra fazer com que esse projeto avance, e o executivo também 18 

tá de parabéns por que o executivo ele tem cumprido com esse papel dele, que é assistir esses programas, 19 

assistir e dar estrutura mínima pra que eles continuem acontecendo, pra que eles continuem fazendo a 20 

diferença na nossa sociedade, fico feliz, mais uma vez sou favorável ao projeto. A palavra esta com 21 

Vereador Vidal Amaral: Eu quero primeiramente parabenizar o prefeito pela sensibilidade dele, de 22 

poder atender a todos os projetos hoje da nossa cidade, os quais nos procuram, procuram a administração 23 

atrás de algum recurso, alguma ajuda. Porque a gente sabe as dificuldades que tem o governo pra poder 24 

liberar alguns recursos, as vezes tem alguns tramites que não permite, mas com a experiência que tem o 25 

executivo municipal através das secretarias competentes, nós temos gente, as pessoas que estão 26 

trabalhando la, são pessoas que tem conhecimento e procuram agilizar da melhor forma possível, e daí 27 

quando vem pra essa casa, a gente da maior atenção porque a gente sabe das dificuldades, porque hoje 28 

mais acompanha as dificuldades dos projetos da nossa cidade é esta casa, porque elas passam por todos os 29 

projetos, presidente, ela sempre um vereador ou outro representa algum projeto, então a gente sabe da 30 

dificuldade a mais, nós não vamos trancar algum projeto aqui que seja bom para a nossa comunidade e 31 

bom para as nossas crianças, eu quero parabenizar o Eduardo e a família, companhia ideal pela dedicação 32 

que vocês tem pelas crianças e pelo trabalho que vocês tem feito, é um trabalho árduo, mas ele é 33 

gratificante, só de ver o sorriso e o trabalho no momento em que essas crianças se apresentam, isso aí não 34 

tem preço, então tu sempre pode contar comigo e com meus companheiros dessa casa, tenho certeza que 35 

todos os projetos que aqui vierem, de qualquer seguimento, tanto do esporte como do lazer, ele vai ser 36 

bem apreciado nessa casa, e é que nem o Vereador Tigre eu acho que citou, o Rogério, nós gostaria que 37 

toda a semana entrasse um projeto de alguma entidade aqui, que a gente pudesse abençoar a entidade com 38 

algum valor, então vocês estão de parabéns e eu também sou favorável a esse projeto, obrigado. A 39 

palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Em primeiro lugar quero parabenizar o Eduardo e o 40 

pessoal, o cunho social, pedagógico, educativo é realmente indiscutível, é pensado no que o Vereador 41 

Tigre falou, sugiro a ampliação pros anos futuros, buscando decentralizar, porque acho que o município 42 

de Eldorado é gigante, é maior que Porto Alegre, segundo maior município da região metropolitana, então 43 

a gente precisa ta levando pro Parque, pra Picada, pros assentamentos e é claro que se isso acontecer a 44 

ajuda de custo vai ter que ser maior, porque tem um custo de deslocamento, naturalmente né, mas eu 45 
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tenho certeza que o prefeito vai ter esse entendimento, e dizer que a nossa procuradoria se esforça muito 1 

pra que venha pra cá o quanto antes, mas infelizmente com a nova modalidade aí de termo de parceria 2 

pela lei federal, isso tem demorado muito mais né, agora a gente tem uma comissão de avaliação de 3 

projetos na prefeitura com procuradores e eles fizeram até cartilhas pra explicar as entidades, qual é a 4 

documentação, né, e infelizmente outros ainda estão parados em função disso, e eu sei que vocês 5 

continuam trabalhando voluntariamente, a companhia ideal, a ginastica, o Karate, todo mundo dando aula 6 

sem receber, vocês a partir de abril já vão estar recebendo né, então fui uma solicitação do próprio 7 

executivo, entrando hoje que a gente votasse em regime de urgência pra poder liberar esse pagamento do 8 

projeto, e claro que nós aqui somos todos de acordo, então, favoráveis pra que vocês já possam estar 9 

suprindo essa demanda financeira, sucesso.  A Palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: 10 

Também quero parabenizar aqui o Eduardo, a Ana Paula, a família Companhia Ideal, professora Tânia né, 11 

que acho que é um exemplo, é, pra nós vereador Chico Colono, já estamos, já estamos mais maduro né, 12 

acho que a professora Tânia é um exemplo de (…) né, juntamente com seu esposo, é como a forma que 13 

vocês conduzem as nossas crianças, os nossos jovens, com carinho, com sentimento na verdade paternal, 14 

é, vocês se tornaram uma referência para esses jovens que fazem parte do projeto. Elogiar vocês, como 15 

falou a Vereadora Daiane, por nos (…) nos intervalos em que são impossibilitados de receber os recursos, 16 

vocês não desistirem, isso demonstra amor a causa, isso demonstra a grandeza da causa que vocês 17 

militam, vocês lutam, parabéns a vocês, que não desistam, parabéns também ao executivo municipal, que, 18 

é, quero aqui deixar meu reconhecimento pela forma com que o Prefeito Ernani tem tratado estes 19 

projetos, embora tenha todas as demoras, todos os entraves, mas existe boa vontade, e existe, é, um outro 20 

sentimento, que é um sentimento que acho que os estadistas tem, há muitas pessoas de mente pequena, 21 

que colocam a política a cima de qualquer coisa, e isto não tem acontecido no governo do Prefeito Ernani, 22 

eu quero deixar aqui registrado a minha satisfação, deste projeto ter iniciado na gestão passada, e o 23 

prefeito Ernani assumiu em dois mil e dezessete , e deu continuidade na parceria, coisa que muitas 24 

pessoas de mente pequena não fazem, “A, isso aqui foi o Joãozinho que iniciou, vamos botar o pé em 25 

cima”, e o prefeito Ernani não agiu dessa forma, é, também, nós sabemos que é muito pouco o recurso 26 

que vocês recebem, mas eu quero deixar registrado aqui o elogio também ao executivo, que mais do que 27 

dobrou nesse ano, comparado isso a cem crianças é um investimento pequeno, mas demonstra um 28 

sentimento, a mensagem acho que tá dada a vocês, de que o Prefeito está olhando para nossas crianças, 29 

olhando para os nossos jovens, e nós queremos ver mais e mais projetos como os de vocês surgirem em 30 

Eldorado, e alimentar aqueles que já existem também. Então, parabéns a Companhia Ideal, e parabéns ao 31 

Prefeito Ernani, a pessoa dele, parabenizar a todos os envolvidos deste projeto que também 32 

administraram, e esse ano vai dar um folego a mais pra vocês né. Sucesso, não tendo ninguém para 33 

discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam permanecem como estão, aprovado por todos 34 

os vereadores. MOÇÃO PARA VOTAÇÃO Moção n°01 esta em discussão, não tendo ninguém para 35 

discutir, A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Essa moção, a gente faz tanta moção 36 

parabenizando, congratulando, homenageia tanta pessoas e infelizmente hoje a gente está fazendo uma 37 

moção de pesar, quero aqui dizer, presidente que essa moção não é minha, todos os vereadores sub 38 

escreveram essa moção. Porque dentro dessa moção aqui não é, de um vereador ou da câmara de 39 

vereadores da cidade de eldorado do sul, para uma pessoa que prestou serviço voluntariamente, sem 40 

cobrar nada na nossa cidade, bombeira voluntaria Gisa Martins. Uma pessoa que morava em Gravataí e 41 

que nos seus horários de folga poderia estar junto a sua família, ela estava prestando serviço 42 

voluntariamente na cidade de Eldorado do sul, e quer o destino que ela morreu vitima de incêndio, uma 43 

pessoa que combatia incêndios, termina, o que é a vida né? Mas então não poderia nesse momento tão 44 

triste e numa corporação que a gente ajudou e a ajuda sempre que pode aqui por essa casa, a manter, que é 45 
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os bombeiros voluntários, uma instituição que é reconhecidíssima na nossa cidade hoje e fundamental pra 1 

todos os Eldoradenses. E uma bombeira voluntaria formada por essa corporação e aqui quero parabenizar 2 

todo o comando dos bombeiros voluntários de eldorado do sul, que estão aqui, praticamente alguns estão 3 

aqui hoje, que formaram essa bombeira e que ela prestava esse excelente serviço a nossa cidade, talvez 4 

muitos não conhecessem ela, eu também, muito pouco conhecia ela, porque ela não vinha aqui pra se 5 

mostrar nem pra levar nada da cidade, trazer a sua solidariedade, trazer a sua vontade de trabalhar, trazer 6 

sua contribuição como cidadã pra nossa cidade, e infelizmente no dia 19 de abril, aconteceu essa 7 

fatalidade onde viemos perder essa pessoa exemplar, como já foi lido aqui na moção, uma pessoa de 8 

caráter, de integridade, uma pessoa responsável e que dedicava seu tempo ocioso para trabalha para uma 9 

comunidade que nem era a dela, vinha aqui voluntariamente prestar esse serviço, então, presidente, é com 10 

muito pesar que nós fizemos essa moção, mas de forma alguma poderíamos deixar passar em branco, de 11 

forma alguma. Uma pessoa que vem e que cumpre sua função social aqui na terra, cumpre sua função 12 

como cidadão, de prestar serviço ao próximo, e isso tem que ser lembrado, infelizmente tivemos pouco 13 

tempo e aqui eu queria parabenizar a mãe, dona Ana Machado, que está aqui sentada e a irmã Erica, dizer 14 

que ela cumpriu sua função como pessoa, como cidadã, cumpriu da melhor forma possível e nós não 15 

poderíamos deixar de passar esse momento, infelizmente o tempo foi curto, de quinta feira pra ca tivemos 16 

pouco tempo, eu queria agradecer ao Vereador Fabiano, que disponibilizou o seu assessor pra poder fazer 17 

a moça, pra poder fazer a homenagem que a gente vai entregar, essa moção que a gente fez, mas que a 18 

gente fez com conhecimento, com carinho e com respeito com essa pessoa que prestou esse serviço 19 

excelente e voluntariamente pra cidade de Eldorado do Sul. Presidente, então eu fico consternado nessa 20 

moção, não é uma moção que a gente gostaria de estar fazendo, logico que não, mas como temos que 21 

fazer vamos fazer com o maior carinho e com o maior respeito a essa profissional que prestou serviço a 22 

nossa cidade e, tenho certeza que onde ela estava e aonde ela estiver, ela vai continuar fazendo esse 23 

trabalho, nem que seja orar por nós, ela vai ta lá em cima nos ajudando a nos guiar pelo melhor caminho e 24 

com certeza ajudando a apagar muitos incêndios la de cima, então eu quero aqui parabenizar essa pessoa, 25 

a bombeira voluntaria Gisa Martins, quero aqui parabenizar ela pelo seu trabalho pela sua dedicação, 26 

quero que a família receba essa homenagem de respeito, de carinho, de pesar, mas saber que ela 27 

realmente enquanto esteve aqui, cumpriu com sua função de cidadã e isso nós temos que admirar em 28 

Eldorado do Sul, respeito e aplaude a sua filha, pelo que ela prestou por nós eldoradenses . A palavra 29 

esta com o Vereador Juliano Soares: Primeiramente meus sentimentos aos familiares a gente ficou 30 

muito triste com o acontecido e também agradecer todos os esforço que a tua filha fez pela cidade a gente 31 

viu o trabalho que ela fazia com nos era importante muito importante pro grupo dos bombeiros voluntário 32 

eles arriscam diariamente suas vidas pra nos trazer um pouco de segurança a gente fica triste com o fato 33 

,não há como substituir uma vida então eu sou solidário a moção então a moção é importante pra nos 34 

,reconhecer o trabalho e o esforço que ela fez obrigado . A palavra  esta com Vereador João Cardoso: 35 

Em poucas palavras aqui quero sempre falei, sempre disse ,sempre me orgulhei ,embora não fui como o 36 

Rogério e outros vereadores que ajudaram na fundação acompanhar todo o processo é da nossa instituição 37 

bombeiros aqui mais que sempre desde o primeiro dia de eu mandar aqui antes a gente sempre viu nessa 38 

cidade as piores momentos de acidente ,vendo os acidentes e os bombeiros chegando por primeiro muitas 39 

vezes uma ambulância que tinha ali velhinha, que não fechava muito as portas, é era os primeiros que 40 

chegaram com a situação e com a condição que tinham ,e que essa bombeira embora não tive uma relação 41 

de dia a dia com ela ,e embora também com os integrantes mas que a gente vê esse trabalho queria com 42 

muito pesar homenagear essa família dessa bombeira por que isso é coisa da família por que ela não era 43 

eldoradense ,primeiro vinha de lá pra cá ,por que ela vinha de lá pra cá por que certamente e isso 44 

comprova que ela tinha o espirito de solidariedade o espirito do voluntarismo de ajudar o próximo por que 45 
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isso não tem fronteira e sim tem amor ao próximo né ,quantas e quantas vezes ela venho de lá pra prestar 1 

um serviço de uma cidade que era da onde ela morava isso tem que ficar de exemplo de muitas vezes pra 2 

nos por que embora muitas vezes a gente não esteja aqui eldorado faz uma coisa faz outra aqui muitas 3 

vezes tem alguma coisa acontecendo do outro lado a gente não se levanta pra ajudar né ? não ela não é do 4 

município aqui ,são exemplos que a gente tem que seguir tu entendeu isso é um grande exemplo né ?de 5 

que dígamos de uma pessoa que a gente que esta ali da onde ,mais não interessa da aonde mais tá fazendo 6 

, eu sempre disse nessa câmara ...de que temos exemplos de instituições em eldorado do sul ,mais a gente 7 

nunca né ,bombeiro daqui ,bombeiro de lá da onde ,a gente não pergunta ,mais quando acontece uma 8 

fatalidade a gente vê que aquela pessoa é um grande exemplo pra nos e temos que seguir obrigado. A 9 

palavra esta com Vereador Alexandre Francisco Morfan: primeiramente meus sentimentos à família, 10 

a gente, não há palavras pra confortar nesse momento pra família, ninguém gosta de perder, então a gente, 11 

eu gostaria de tá entregando uma moção com ela presente, viva, pela bravura, o ato de bravura que os 12 

nossos bombeiros voluntários têm, muitas vezes a gente vê no meio de comunicações jogadores de 13 

futebol, esse é o herói, ganhando milhões. Heróis são vocês que não ganham um centavo, são voluntários 14 

defendendo a nossa comunidade, esses sim são os heróis, os verdadeiros heróis, mas muito pouco são 15 

lembrados, na sexta-feira se não me falhe a memória, presidente, acho que o nosso motorista da Câmara 16 

se envolveu num acidente ali e a primeira, primeira lembrança na minha cabeça foi os bombeiros 17 

voluntários, foi os primeiros que chegaram, na esquina da Lajeado com a Emancipação. Então assim ó, 18 

um ato de bravura, um ato assim, uma pessoa que tanto lutou pra defender não só o nosso munícipio, a 19 

nossa comunidade, nossos cidadãos e cidadãs, mas de outros municípios, infelizmente acontece uma (...) 20 

dessa, mas também serve pra nós como exemplo, mas não sei se foi realmente aquilo, que não se deixe 21 

mais um telefone carregar debaixo do travesseiro ou qualquer coisa, porque tá acontecendo tantos 22 

incidentes e que lamentavelmente levou a vida da Gysa. Então a gente gostaria de tá entregando uma 23 

moção com ela presente, mas infelizmente Deus levou, fica o ato de bravura, né, com recordações pra 24 

nós, mas isso motiva cada vez mais vocês a se empenharem e se doarem pela comunidade, vocês são 25 

vereadores, verdadeiros heróis de bravura, que não estão remunerados e muita vez não são enxergados, 26 

então aqui vai o meu carinho e meu respeito por a corporação aonde quer que ela esteja com certeza 27 

estará num lugarzinho bonito com Deus e olhando para nós. Obrigado, presidente. A palavra esta com o 28 

Vereador Fabiano Pires: Senhor presidente eu também gostaria de externar meus sentimentos a família 29 

no passado eu também já atuei como voluntário trabalhei aqui no Brasil e na África e sei o que a pessoa 30 

quando ela decide desenvolver  um trabalho voluntário e leva em consideração ,leva em consideração 31 

amor ao próximo e a vontade de fazer a diferença ,fazer a diferença pelo um mundo melhor, e isso se 32 

chama responsabilidade individual social ,eu queria também agradecer ,a agradecer a bombeira Gislene 33 

também aos relevantes serviços prestados ao município de Eldorado do sul, vir de tão longe pra contribuir 34 

aqui na nossa cidade em dias de movimentos em noites chuvosas tá  sempre pronta pra servir nossa 35 

comunidade ,então fica aí o meu sincero ,meus sinceras condolência à família que é difícil né e ao meu 36 

agradecimento pelos relevantes serviços prestados a nossa cidade muito obrigado muito obrigado a 37 

família. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Mais alguém ? Da minha parte quero 38 

parabenizar ao vereador Rogério Munhoz por tomar iniciativa e agradecer por dar a oportunidade de 39 

assinar junto essa moção ,estamos aqui parabenizar a mãe Ana machado , que educou uma filha ,que criou 40 

uma filha que soube transmitir o amor ao próximo, para Gislene travessar as pontes pra cá ,ela tinha que 41 

se movida pelo um valor ,por uma força muito grande ao amor ao próximo ,como falou aqui o vereador 42 

Fabiano ,e o tempo que ela serviu a comunidade eldorado do sul nos traz ,e sentimentos de perca ,nos traz 43 

sentimento de dor uma jovem ...com um futuro todo pela frente ,estava dando um excelente exemplo pra 44 

muitos jovens que hoje não tem mais comprometimento com a sociedade estão vivendo de uma forma tão 45 
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largada a Gislene se tornou um exemplo ,um exemplo que atuou nessa corporação respeitada que é aqui 1 

Eldorado do sul o corpo de bombeiros voluntários nos temos maior respeito por vocês que se doa se por 2 

nos ,eu lembro que quando foi montado aquele caminhãozinho de cudim nem me lembro o nome dele ,de 3 

forma muito precária nasceu uma esperança ,pra que as famílias que eram atingidas opor incêndios ou por 4 

qualquer outra forma de sinistro seria atendido e essa esperança se tornou realidade da pessoa dos 5 

senhores e me chama atenção que grande parte dos bombeiros voluntários não são de Eldorado do sul 6 

,que é uma  minoria que é de Eldorado que é militante na corporação então vocês que vem pra Eldorado 7 

do sul pra nos ajudar ,nosso reconhecimento ,nosso reconhecimento a família que  lutado só Deus pra dar 8 

força ,só Deus pra dar ajudar ,só Deus pra consolar e fortalecer vocês pra lutar com essa grande perca 9 

,parabéns vereador Rogério pela iniciativa junto nos queremos abraçar a família da Gislene,está em 10 

votação essa moção, eu coloco em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, 11 

aprovado por todos os Vereadores. Moção n°02 esta em discussão, A palavra esta com Vereador 12 

Juliano Soares: Senhor presidente …,primeiramente gostaria de agradecer à vocês todos os vereadores a 13 

gente queria fazer a moção a homenagem a  professor Nelso na semana que vem ,mais semana que vem 14 

mais na terça será feriado né ,peço desculpa à vocês o professor Nelso é um professor que esta atuando a 15 

quase há trinta anos do nosso município e de cá a pouco  ele vai acabar  se aposentando e não vai receber 16 

homenagem e merecida que ele tem pelo trabalho que ele vem  exercendo com  os alunos da nossa rede 17 

de ensino o Nelso ele é um excepcional professor e tem professor que se destacam mais o Nelso tá muito 18 

além  disso e um cara que conheço praticamente minha vida toda fui aluno dele tive oportunidade de ser 19 

aluno dele  por muitos anos ,despertou  um pouco minha vontade de ler ,por que era um professor que  ele 20 

te motiva , é um professor  que aprender além ser um motivador de ser um excelente  profissional ele é 21 

um cara que te  incentiva ele te ajuda ,cansei de pegar livros com o professor Nelso, muitas vezes não 22 

devolvi tem livros não devolvi até hoje ,então pra mim é uma oportunidade de tá  fazendo essa moção a 23 

homenagem a ele , por que professores são responsável pela criação nossa sociedade todos os empregos 24 

passam pela mão do professor ,todas as profissões que são gerada até hoje passa primeiramente pelo um 25 

professor desde a primeira série até o dia que tenha o primeiro emprego ali a gente tem um responsável e 26 

é ele que nos ajuda a transformar nossa realidade , nos dar uma  condição construir uma família ,formação 27 

pessoal é por ele e o Nelso ele nesses anos que conheço ele , ele sempre se destacou e dificilmente 28 

conheci uma pessoa tão positiva que nem o Nelso , o Nelso  com todas as dificuldades que ele passou pra 29 

se formar pra poder avançar ele não transparência isso ele era uma pedra né  , um professor que não 30 

transparência isso ele que chegava positivo na sala de aula ele conseguia motivar os alunos eu tenho 31 

certeza semana que vem que eu tivesse sessão semana que vem eu tinha certeza que a casa estaria cheia 32 

infelizmente a gente não conseguiu houve uma falha de comunicação no meu grupo que não  consegui 33 

comunicar todas as pessoas que tem relação com o Nelso que tem um amor um carinho e respeito e uma 34 

admiração pessoal por ele pela pessoa que ele é o Nelso ele é o cara profissional e acho que quem os 35 

alunos dele que estão ai hoje aqui ,esta sendo  tenho certeza uma experiência muito boa ,por professor 36 

Nelso ele é um cara que trata vocês com carinho  pessoal  eu tive essa oportunidade então gostaria de 37 

contar com apoio com voto de vocês pra nos prestar um pouquinho de respeito e também um pouquinho 38 

de gratidão pelo trabalho que ele vem exercendo nesses vinte nove anos de município não é pra qualquer 39 

um não é pra quem é professor né Daiane ,não é pra qualquer um a vinte nove anos dentro da rede ensino 40 

enfrenta muita barra a gente que aluno e passa e acompanha e imagina com o professor com todas as 41 

condições difícil dura que a gente encontra na realidade pessoal a gente o aluno chega dentro de uma sala 42 

de aula com tem todo aquele problema que ele tem muitas vezes dos pais dos familiares da violência da 43 

falta de inclusão social e o professor precisa driblar tudo isso ai e mostra pra ele que o caminho da 44 

educação é o caminho com grande sucesso contar com apoio de vocês hoje pra isso é pra mim pessoal foi 45 
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aluno dele é muito importante quero agradecer o esforços de vocês ,o fabiano que chamou a equipe dele 1 

pra montar ali no finalzinho  a e dizer pra vocês que a nossa sociedade ela não se forma só com as nossas 2 

ações ela se forma também com instrutor com caminhos e esse caminhos muitas vezes são professores e 3 

numa sala de aula a gente passa muitas coisa eu já fui aluno e já fui um péssimo aluno péssimo aluno 4 

mesmo e eu mudei muito pro professores por professores que encontrei no meio do caminho cade um 5 

deles contribuiu um pouquinho na minha formação tenho certeza que cada um deles contribuam pra 6 

formação de diversa de pessoa que tem hoje prestando serviço público e diversas pessoa hoje que trabalho 7 

dificilmente a gente encontra às vezes a gente caba encontrando maus profissionais a pessoa que esta na 8 

profissão errada no lugar errado que tenha uma atribuição muito importante como ele e o Nelso não . O 9 

Nelso esta no lugar certo Deus colocou ele ali e Deus deu saúde até hoje terminando o trabalho dele 10 

,daqui um tempo ele já esta se aposentando com honra e acima de tudo respeite o carinho que os alunos 11 

tiveram  a oportunidade que tiveram estar com ele obrigado à todos .  A palavra esta com a Vereadora 12 

Daiane Gonçalves: Parabéns Juliano, na pessoa do professor Nelson a gente poderia aqui estar também 13 

homenageando muitos professores da nossa rede, por que quem é professor de sala de aula sabe o que que 14 

é a barra, e o professor Nelson ele é um tijolinho do David Riegel Neto, há muitos anos ele trabalha ali 15 

né, então muita caminhada junto com essa escola, muitas dificuldade, muitas conquistas. Então é uma 16 

homenagem muita justa e merecida né, certamente ele serviu de modelo ai e inspiração pra muitos alunos 17 

que ele cruzou ai nessa caminhada ai e pode abraçar e pode acolher, por que nós em sala de aula muitas 18 

vezes somos aquele abraço que aquele aluno não recebe em casa, então só quem tá com as crianças e com 19 

os jovens ali sabe como é que é né, então pra nós é uma responsabilidade diária né, estarmos ali moldando 20 

o caráter e o coração de cada aluno que nós temos, então parabéns, parabéns aos colegas que assinaram 21 

junto ai com o Juliano e parabéns professor Nelson, muito merecido realmente essa moção de 22 

reconhecimento pelo seu trabalho. A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Acho que é 23 

importante parabenizar o vereador Juliano por essa moção, professor Nelson foi professor da minha filha 24 

também e a gente vai passando o tempo e eu acho que o professor, a pessoa que se dedica a educar as 25 

crianças, né, e muitas vezes, é interessante pelo tempo que passa, o professor Nelson, deve passar por isso 26 

também, termina educando o pai, o filho e talvez o avo também, quando é um pouquinho mais antigo, 27 

pega o vo, o pai e o filho né, tu pega duas gerações atrás era um pouco diferente os conceitos básicos que 28 

eram normal há 20 anos atrás, hoje mudou tudo né, os professores aqui sabem do que a gente ta falando. 29 

A geração hoje é mais conectada, mais ativa é mais critica inclusive em muitas coisas, no meu tempo por 30 

exemplo, o professor falava, a gente ouvia e fica quietinho, deus o livre abrir a boca né, hoje não, hoje o 31 

jovem discute, debate, isso é bom, isso é democrático, o professor não é dono do saber do conhecimento, 32 

apesar do saber e do conhecimento sim, mas também tem que dar oportunidade pra o jovem fazer o 33 

debate, esses anos todos e as mudanças que tem nesses anos todos, não é fácil, por isso eu acho que o 34 

professor cumpre uma missão, e um bom exemplo é o professor Nelson, até nem sabia que tinha tanto 35 

tempo de município né, ficamos honrados em homenageá-lo aqui saber do seu trabalho, da sua 36 

persistência, numa função que muitas vezes não tem a valorização, mas que vocês tão sempre ali e não 37 

desistem, não desistem dos nossos jovens né, a moção honrosa é muito bem válida, tem muitos outros 38 

professores que realmente merecem essa moção e o Vereador Juliano acho que percebeu essa 39 

importância, é um professor que provavelmente em pouco tempo deve se aposentar e teórica mente vai 40 

nos deixar né, deixar as salas de aula, eu acho que vem em bom tempo a agente fazer essa moção, então 41 

somos favoráveis, senhor presidente.  A palavra esta com Vereador Fabiano Pires: Presidente gostaria 42 

de parabenizar o vereador Juliano pela iniciativa homenagear um professor e homenagear toda a 43 

comunidade escolar embora eu não conheça o professor Nelso em alguns momentos nos tivemos  alguns 44 

alunos em comum os alunos estudavam no projeto pescar comigo e estudavam com ele e o professor 45 
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Nelso levava seus alunos pra visitar nossas iniciativas ali no ginásio  no nosso brechó e os alunos já 1 

arrodeava o professor Nelso sempre relatando  muito carinho e admiração pelo profissional e pelo 2 

educador que é , então parabéns pela justa homenagem professor Nelso ,parabéns vereador Juliano pela 3 

iniciativa de homenagear um educador profissional que realmente faz diferença e faz diferença na vida de 4 

muita gente professor Nelso tá aqui o legado um ex aluno na condição  vereador representando muito bem 5 

nosso município parabéns .A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Senhor presidente 6 

…,primeiramente gostaria de agradecer à vocês todos os vereadores a gente queria fazer a moção a 7 

homenagem a  professor Nelso na semana que vem ,mais semana que vem mais na terça será feriado né 8 

,peço desculpa à vocês o professor Nelso é um professor que esta atuando a quase há trinta anos do nosso 9 

município e de cá a pouco  ele vai acabar  se aposentando e não vai receber homenagem e merecida que 10 

ele tem pelo trabalho que ele vem  exercendo com  os alunos da nossa rede de ensino o Nelso ele é um 11 

excepcional professor e tem professor que se destacam mais o Nelso tá muito além  disso e um cara que 12 

conheço praticamente minha vida toda fui aluno dele tive oportunidade de ser aluno dele  por muitos anos 13 

,despertou  um pouco minha vontade de ler ,por que era um professor que  ele te motiva , é um professor  14 

que aprender além ser um motivador de ser um excelente  profissional ele é um cara que te  incentiva ele 15 

te ajuda ,cansei de pegar livros com o professor Nelso, muitas vezes não devolvi tem livros não devolvi 16 

até hoje ,então pra mim é uma oportunidade de tá  fazendo essa moção a homenagem a ele , por que 17 

professores são responsável pela criação nossa sociedade todos os empregos passam pela mão do 18 

professor ,todas as profissões que são gerada até hoje passa primeiramente pelo um professor desde a 19 

primeira série até o dia que tenha o primeiro emprego ali a gente tem um responsável e é ele que nos 20 

ajuda a transformar nossa realidade , nos dar uma  condição construir uma família ,formação pessoal é por 21 

ele e o Nelso ele nesses anos que conheço ele , ele sempre se destacou e dificilmente conheci uma pessoa 22 

tão positiva que nem o Nelso , o Nelso  com todas as dificuldades que ele passou pra se formar pra poder 23 

avançar ele não transparência isso ele era uma pedra né  , um professor que não transparência isso ele que 24 

chegava positivo na sala de aula ele conseguia motivar os alunos eu tenho certeza semana que vem que eu 25 

tivesse sessão semana que vem eu tinha certeza que a casa estaria cheia infelizmente a gente não 26 

conseguiu houve uma falha de comunicação no meu grupo que não  consegui comunicar todas as pessoas 27 

que tem relação com o Nelso que tem um amor um carinho e respeito e uma admiração pessoal por ele 28 

pela pessoa que ele é o Nelso ele é o cara profissional e acho que quem os alunos dele que estão ai hoje 29 

aqui ,esta sendo  tenho certeza uma experiência muito boa ,por professor Nelso ele é um cara que trata 30 

vocês com carinho  pessoal  eu tive essa oportunidade então gostaria de contar com apoio com voto de 31 

vocês pra nos prestar um pouquinho de respeito e também um pouquinho de gratidão pelo trabalho que 32 

ele vem exercendo nesses vinte nove anos de município não é pra qualquer um não é pra quem é 33 

professor né Daiane ,não é pra qualquer um a vinte nove anos dentro da rede ensino enfrenta muita barra 34 

a gente que aluno e passa e acompanha e imagina com o professor com todas as condições difícil dura que 35 

a gente encontra na realidade pessoal a gente o aluno chega dentro de uma sala de aula com tem todo 36 

aquele problema que ele tem muitas vezes dos pais dos familiares da violência da falta de inclusão social 37 

e o professor precisa driblar tudo isso ai e mostra pra ele que o caminho da educação é o caminho com 38 

grande sucesso contar com apoio de vocês hoje pra isso é pra mim pessoal foi aluno dele é muito 39 

importante quero agradecer o esforços de vocês ,o fabiano que chamou a equipe dele pra montar ali no 40 

finalzinho  a e dizer pra vocês que a nossa sociedade ela não se forma só com as nossas ações ela se 41 

forma também com instrutor com caminhos e esse caminhos muitas vezes são professores e numa sala de 42 

aula a gente passa muitas coisa eu já fui aluno e já fui um péssimo aluno péssimo aluno mesmo e eu 43 

mudei muito pro professores por professores que encontrei no meio do caminho cade um deles contribuiu 44 

um pouquinho na minha formação tenho certeza que cada um deles contribuam pra formação de diversa 45 
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de pessoa que tem hoje prestando serviço público e diversas pessoa hoje que trabalho dificilmente a gente 1 

encontra às vezes a gente caba encontrando maus profissionais a pessoa que esta na profissão errada no 2 

lugar errado que tenha uma atribuição muito importante como ele e o Nelso não . O Nelso esta no lugar 3 

certo Deus colocou ele ali e Deus deu saúde até hoje terminando o trabalho dele ,daqui um tempo ele já 4 

esta se aposentando com honra e acima de tudo respeite o carinho que os alunos tiveram  a oportunidade 5 

que tiveram estar com ele obrigado à todos . A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Aproveito 6 

também parabenizar os vereador Juliano e parabenizar também o professor Nelso que receba esta moção 7 

de homenagem em um tempo um momento tão oportuno depois de vinte e nove anos dentro da sala de 8 

aula é mais que merecido essa homenagem é nesse momento eu suspendo a sessão são quinze hora e 9 

trinta  e um minutos para entregarmos então as  duas moções em homenagem é chamo aqui a senhora   10 

Ana Machado para receber aqui das mão do vereador Rogério Munhoz é uma moção de pesar não tendo 11 

ninguém mais para discutir eu coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como 12 

estão, aprovado por todos os Vereadores, Convido neste momento o Professor Nelson para receber a 13 

moção do Vereador Juliano. Quando são quinze horas e trinta e quatro minutos reabro a sessão 14 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO PARA VOTAÇÃO Projeto n°15 esta em discussão, não 15 

tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como 16 

estão, aprovado por todos os Vereadores. A palavra esta com Vereador Fabiano Pires: Sobre a 17 

aprovação do projeto de lei numero que 15, que dispõe sobre a isenção do pagamento do IPTU, as 18 

famílias que possuem como membro familiar, pessoas com grave doença ou deficiência, eu quero aqui 19 

agradecer as procuradorias desta casa, a procuradoria do município, pela orientação, quero agradecer ao 20 

nosso vice-prefeito e secretario da fazenda Ricardo, quero agradecer ao nosso parceiro, sempre muito 21 

parceiro, Prefeito Ernani, quero agradecer aqui os vereadores pelos debates nos gabinetes, Vereadora 22 

Daiane, Vereador Juliano, Vereador Rogério, Vereador Tigre, Pastor Gelson sempre pronto para nos 23 

auxiliar a conversar lá com o executivo, a construir junto, Vereador Vidal também, sempre pronto, 24 

também fez uma das visitas, Vereador Chico  e Vereador Delmar. Na verdade essa isenção é uma gota no 25 

oceano, haja vista o tamanho da dificuldade da família que tem um membro com deficiência ou grave 26 

doença, enfrenta todos os dias, haja dinheiro pra tratamento, pra compra de medicamentos, pra 27 

fisioterapia, enfim, pra ter um pouquinho mais de qualidade de vida, então eu gostaria de contar então eu 28 

gostaria do apoio de todos os vereadores, para juntos ofertamos a nossa comunidade, essa comunidade de 29 

origem mais simples e que passa por um momento muito delicado, oferece um pouquinho mais de 30 

qualidade de vida através desse projeto, que começou em um formato e hoje com a contribuição de todos 31 

se tornou um grande projeto de interesse pessoal. A palavra esta com Vereador Rogerio Munhoz: 32 

Presidente esse projeto bastante debate teve bastante conversa como o Fabiano falou mais eu vejo e 33 

acredito que  ele não vai ser vetado mesmo sabendo a gente sabendo isso com o executivo e conversou lá 34 

com o própria condenaria ,melhorou seu projeto contribuiu seu projeto então entendo que se é do 35 

interesse do executivo deve ser sancionado por que é uma lei uma muito boa por que  eu falei agora a 36 

pouco com a nova planta de valores os IPTU relativamente tiveram um acréscimo não que não  devesse  37 

né mais precisava tiveram um acréscimo significante né então uma casa hoje por mais simples que seja 38 

uma pessoa vai pagar duzentos reais de IPTU mais ou menos em média isso se significa muito para uma 39 

criança que tem deficiência digo  isso porque ?  Por que eu tenho uma sobrinha e hoje de manhã eu falava 40 

isso no meu gabinete que mora em Guaíba que depende que é totalmente dependente dos medicamentos 41 

especial de alimentação especial sonda usa aquela respirador enfim e a gente sabe o que isso na vida de 42 

um pai de uma família que termina gastando um percentual muito grande do salário pra poder mesmo 43 

recebendo do município o remédio recebendo do estado enfim é ainda tem custo adicional muito grande 44 

pra suportar esses  gastos então eu acredito que uma  lei dessa que o município é o vereador me colocava  45 
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que a renuncia dessa receita não é tão significativa a ponto de se prejudicar as finanças acho que o 1 

município tem condição de absorver esse custo e  as pessoas que vai ser uma contribuição muito grande 2 

,muito grande assim que já dos idosos já são beneficiário desse direito e tenho certeza que pessoas que 3 

possui pessoas alguma necessidade a a gente sabe o que ,que é isso a gente que trabalha nessa área 4 

também tem experiência  na família nessa área a gente sabe que o gasto é grande e significativo então 5 

qualquer duzentos e cinquenta reais de isenção  que ele tenha no  seu IPTU  vai ajudar ele  muito na 6 

compra do seu medicamentos e auxilio até pagar um profissional um fonoaudiólogo ,psicólogo ou 7 

fisioterapeuta que tenha um profissional a mais que ele vai poder pagar com esses recursos e vejo assim a  8 

importância do projeto vejo o que vai atingir , o número de pessoas que vai atingir que vai poder ser 9 

beneficiária com esse recurso acho que é  muito importante por isso seu presidente sou favorável a esse 10 

projeto . A palavra esta com Vereador Juliano Soares: Seu Presidente, primeiramente parabenizar o 11 

Fabiano, é isso Fabiano, a gente tem que trabalhar em pró do que a nossa sociedade, essas pessoas já 12 

vinham contribuindo com o município, elas vão receber agora um benefício, e é um custo muito grande, 13 

realmente quem é doente quem, nós graças a Deus temos saúde né, a gente consegue se dar o luxo muitas 14 

vezes de sair, gastar cem reais numa noite, as pessoas contam as moedas pra comprar essas medicações. 15 

Elas contam e a gente vê, tenho relação direta com algumas pessoas que enfrentam dificuldades, o Vidal 16 

também, né Vidal, a gente vê qual é as dificuldades delas muitas vezes a gente, a gente não se coloca no 17 

lugar, a gente tem que começar a se colocar no lugar das outras pessoas pra nós saber realmente qual é a 18 

dificuldade de cada um, graças a Deus algumas pessoas tem condições de fazer seus pagamentos em dia, 19 

botar as suas contas em dia, mas muitas vez essas pessoas que vão deixar de pagar o IPTU, não 20 

conseguem nem pagar a sua água, não consegue pagar a sua luz no mês, e todo mês que atrasa, quando 21 

vem a próxima conta, vem uma multa em cima, e as dificuldades vão aumentando, vão aumentando, vão 22 

aumentando, então isso é, quando a gente vota um projeto desse nível, é se sensibilizar com as 23 

dificuldades das pessoas, então tu tá de parabéns e eu acredito que o seu Prefeito não vai (…), não vai ser 24 

contra essa lei, acredito que ele vá aprovar sim, por que ele é um ser humano de qualidades, eu já 25 

conversei com ele sobre isso ai em outros momentos e ele não se mostrou negativo a isso, então eu fico 26 

feliz ai, obrigado. A palavra esta com Vereador Vidal Amaral: Não poderia deixar de manifestar nesse 27 

momento, o projeto do colega, Vereado Fabiano Pires, que eu o acompanhei desde o começo em que ele 28 

tava criando esse projeto, a gente teve conversando e é um excelente projeto pra nossa comunidade, até 29 

porque a gente que trabalha diretamente focado com o projeto da gente na área da saúde, a gente sabe as 30 

dificuldades que esse pessoas enfrentam, que a gente vai la na boca do leão, a gente vai la dentro da casa 31 

deles, a gente não enxerga eles na rua, a gente vai lá dentro, na família e ve todas as dificuldades, pra 32 

deixar um exemplo, Vereador Rogerio, há uns quarenta dias atrás foi publicado no face um menininho da 33 

rua Dique ali, ele vai a escola, todos os dias ele vai a escola, até muito linda a criança os olhinhos 34 

brilhantes assim, bem alegre e ele é cadeirante e, a cadeirinha dele quebrada, precisava de alguns reparos 35 

que pra qualquer um de nós aqui seria pouco, era cinquenta reais, mas eles não tinham, eles estavam há 36 

quarenta dias correndo atrás aí pra conseguir consertar um pneu da cadeira, e como esse menino aí deve 37 

ter centenas, dezenas deles pela nossa cidade aí, que ficam no anonimato, que a gente nem saiba, porque 38 

quem divulgou foi uma mãe que sensibilizou na hora, tirou uma foto da criança, pediu pra mãe da criança 39 

pra tirar e colocou no face, isso aí rodou, acho que todos vocês também viram porque a mãe esteve no 40 

gabinete do Presidente Gelson ali, pra conversar com ele, então a gente ve a dificuldade, mas o poder 41 

publico com duzentos e cinquenta reais por residência dessas crianças aí ou desse adulto não é nada 42 

perante aquilo que eles gastam, porque muitas vezes eles se alimentam via sonda, cento e cinquenta reais 43 

um litro de alimentação via sonda, então eu vejo assim Fabiano, tu tá de parabéns, eu acho que toda, o 44 

prefeito também por ter aceitado e dito pra ti tocar em frente teu projeto, que é um projeto que vai 45 
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favorecer muitas famílias, então eu sou de acordo com o projeto, voto favorável, e mais uma vez parabéns 1 

o Fabiano, pelo projeto. A palavra esta com Vereador Juliano: Uma parte, Vidal, até por curiosidade 2 

né, muitas vezes a falta de pagamentos dos IPTU´s geram protesto, e as pessoas podem perder seus 3 

imóveis por não poder, por não ter pago o IPTU, vai pra justiça, muitas vezes é leiloado o imóvel e o que 4 

que tu vai pensar em primeiro lugar, na saúde do teu filho ou no IPTU? A palavra está com o Vereador 5 

Vidal Amaral: Até o constrangimento também. A palavra está com o Vereador Juliano Soares: É o 6 

constrangimento, esse menino ai passou um constrangimento, por que quebrou a cadeira de roda dele e 7 

ele chorava, então a gente tem uma saúde perfeita, graças a Deus, Deus tem dado nos abençoado com 8 

saúde perfeita, mas a gente como eu disse antes anteriormente, a gente as vezes se esquece de se colocar 9 

no lugar dos outros, pra quem passa por isso é humilhante, é degradante, e muitas vezes, muitas vezes 10 

essas pessoas vão pra baixo da ponte morar, por não conseguir pagar suas contas em dia, então mais uma 11 

vez Fabiano, parabéns pelo teu projeto. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: também quero 12 

te parabenizar, vereador Fabiano, acompanhei de perto tua luta e foi lutado, foi peleado, mas o importante 13 

é que aqui está o projeto, te vi conversando com o prefeito também acho que umas duas vezes sobre essa 14 

situação, na procuradoria e sempre vendo o teu empenho, então parabéns, é um projeto que vem 15 

beneficiar pessoas, é, menos favorecidas, pessoas que não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo 16 

e acho que o sentido da vida, o sentido maior da vida é a gente defender quem não tem quem defenda, o 17 

rico tem muita gente pra defender, o rico, onde ele vai, tem um monte de gente até cercando pra não 18 

encostar e o pobre tu empurra pra cima e os cara se esparramo de um jeito ou de outro e foge, então, é, 19 

parabéns, vereador Fabiano, é, sou favorável, existem a discussão jurídica que às vezes nos entrava 20 

bastante, que a gente fica no fio de uma navalha, mas o nosso coração e até vô, não tô aqui pra falar de fé, 21 

mas quando eu falo de fé eu sempre digo que o Deus que eu sirvo é um Deus que é Deus de órfão, de 22 

viúva, é o Deus do pobre, do necessitado, do forasteiro e do peregrino e quando a gente faz alguma coisa 23 

pra beneficiar essas pessoas com certeza somos agraciados por isso. Parabéns, Fabiano, Coloco em 24 

votação os vereadores que concordarem permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores. 25 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: quando são quinze horas e quarenta e sete minutos dou por encerrada a 26 

Sessão do dia vinte e quatro  de abril de dois mil e dezoito.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 27 
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