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Aos quinze dias do mês de maio 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 Gelson Antunes e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires– MDB, Francisco 10 

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

Munhoz– PSB, Jorge Vidal Amaral- MDB, Juliano Soares – PT e Delmar Nunes – PDT. Chamada 12 

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

regimental, vamos dar inicio a sessão ordinária de quinze de maio de dois mil e dezoito. Versículo 14 

bíblico. Leitura das Correspondências. ATA COM ENTRADA: Ata da Sessão Solene 01 de 15 

06.03.2018 , Ata 05 – Sessão Ordinária de 13.03.2018 , Ata 06 – Sessão Ordinária de 20.03.2018 , Ata 07 16 

– Sessão Ordinária de 27.03.2018. todas as atas baixo as comissões.   INDICAÇÕES COM ENTRADA: 17 

Indicação 149/2018 Vereador Juliano Soares- PT: Pavimentação asfáltica do final das ruas Francisca 18 

Azevedo da Silva e a Marechal Cândido Rondon.  Indicação 150/2018 Vereador Francisco Alexandre 19 

Morfan- MDB: Construção de um telhado para a cobertura dos veículos do corpo de Bombeiros 20 

Eldorado do Sul.  Indicação 151/2018 Vereador Alexandre Francisco Morfan-MDB: Seja instalado 21 

“Braço” e suporte para lâmpada nos postes de luz em frente a nova parada de ônibus no bairro chácara. 22 

Indicação 152/2018 Vereador Joao Cardoso- PT: Indico ao Poder Executivo Municipal que tome as 23 

devidas providências para realizar a troca do local do final da linha da alimentadora Centro Novo. 24 

Indicação 153/2018 Vereador Joao Cardoso-PT: Indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de 25 

bancos na Praça Pastor Eurico da Silva. Indicação 155/2018 Vereador Fabiano Pires- MDB: Dispõe 26 

sobre a realização de parceria para promover a qualificação profissional de jovens adultos e pessoas com 27 

deficiência. Indicação 156/2018 Vereadora Gelson Antunes- PDT: Que o Executivo Municipal realize 28 

a instalação de equipamentos de água quente – Chimarródromos – na Praça Central e na Praça Brasil, em 29 

Eldorado do Sul. Indicação 157/2018 Vereadora Gelson Antunes-PDT: Que o Executivo Municipal, 30 

através das secretarias competentes realizem o estudo de viabilização para a instalação de um Centro 31 

Municipal de Equoterapia em Eldorado do Sul.  Indicação 158/2018 Vereador Juliano Soares: Lixeiras 32 

seletivas no passeio publico ao longo da avenida Emancipação. Indicação 159/2018 Vereador Delmar 33 

Nunes-PDT: Que a Secretaria competente, Juntamente com a CEEE providencie a Instalação de uma 34 

Rede de Baixa Tensão na Avenida Alto Alegre, altura do número 415,no Bairro Parque Eldorado 35 

Indicação 160/2018 Vereadora Rogerio Munhoz-PDT: Solicito ao Executivo Municipal, que 36 

disponibilize condições para o parcelamento do ""ITBI""- Imposto sobre a transmissão ""Inter-vivos"", 37 

por ato oneroso de bens Imóveis e de direitos reais a eles relativos , para imóveis adquiridos por pessoas 38 

físicas. Indicação 161/2018 Vereadora Daiane Gonçalves- PDT: Que seja elaborado Projeto de Lei que 39 

garanta às pessoas carentes a isenção da taxa de inscrição nos concursos públicos municipais. Indicação 40 

162/2018 Vereadora Daiane Gonçalves-PDT: Que sejam providenciados os PPCIs de todos os prédios 41 

públicos que ainda não possuem e renovados os que estão vencidos. Indicação 163/2018 Vereador Vidal 42 

Amaral- MDB: Que providencie a canalização e o fechamento do valão da ìtaì bem como a construção 43 

de espaço de lazer para os moradores do mesmo. Indicação 164/2018 Vereador Vidal Amaral-MDB: 44 
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Que a secretaria competente elabore estudos para que haja internet grátis ilimitada a tempo/volume, nos 1 

pontos de interesse como praças, escolas, unidades básicas de saúde e outros. Indicação 165/2018 2 

Vereador Fabiano Pires: Que o senhor  prefeito municipal através da secretaria competente viabilizem 3 

isenção do pagamento do IPTU, as famílias que possuem como membro familiar de pessoas com 4 

deficiência ou com doença considerável grave. VETO COM ENTRADA: Veto ao Projeto de Lei do 5 

Legislativo 15/2018 , esse veto fica na casa. PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO COM 6 

ENTRADA: Projeto de lei n°17 Vereador João Cardoso PT, Altera a denominação da Estrada São 7 

Pedro, localizada no Assentamento São Pedro para Estrada José Siqueira. PROJETO DO PODER 8 

EXECUTIVO COM ENTRADA: Projeto de lei n°63 , ""Altera o artigo 4º da Lei nº 4.586, de 01 de 9 

novembro de 2.017, e da outras providências."  Projeto de lei n°64 , Autoriza o Poder Executivo a Firmar 10 

Termo de Parceria com a associação de canoagem, ecologia e cultura de eldorado do sul - acecel, e dá 11 

outras providências" A palavra esta com Vereador Rogerio Munhoz: Eu gostaria de solicitar o projeto 12 

apresentado pela Acecel, é o Projeto Rema Eldorado, a copia do projeto se for possível. Já para próxima 13 

sessão não perdemos tempo ne. Projeto de lei n°65, "Altera a Lei Municipal nº 4.540, de 24 de agosto de 14 

2017, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a Instituir a Comissão de Implantação e análise dos 15 

procedimentos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 16 

(e Social), e dá outras providências. Esses projetos baixam as comissões. PROJETO DE LEI DO 17 

EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO:  Projeto de lei n°60/2018 Este projeto tem o parecer jurídico 18 

favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta 19 

em discussão, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores. 20 

Projeto de lei n° 62/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões 21 

favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta com 22 

Vereador Vidal Amaral: cumprimentar a todos os presentes em especial aqui os membros da Igreja 23 

Quadrangular e também chamar atenção dos nobres colegas pra dizer a questão deste projeto, quero 24 

parabenizar o prefeito pela visão de mandar esse projeto aqui pra essa casa com a cedência dessa área que 25 

hoje a Igreja Quadrangular e a Assembleia de Deus e a Brasil para Cristo são as três igrejas mais antigas 26 

aqui do município de Eldorado do Sul, elas começaram junto com o município, tem mais de trinta anos 27 

dentro da nossa área aqui de Eldorado do Sul, a Igreja Quadrangular ela vem fazendo um trabalho e 28 

nesses trinta anos ela nunca foi beneficiada, nem, não teve nenhum tipo de benefício pela parte do poder 29 

público, tudo que foi construído a igreja foi por recurso próprio da Igreja, nessa oportunidade, o prefeito, 30 

a gente teve uma conversa com o prefeito com um trabalho que nós estamos tendo pra o Centro Novo ali 31 

que tá, a nossa Igreja é aqui na Oito de Junho e a gente tá estendendo um trabalho que começou com 32 

duas, três famílias hoje tem mais de cento e cinquenta pessoas hoje que frequentam a igreja lá naquela 33 

área do Centro Novo, hoje é bem precária que o pessoal precisa mesmo, que fica entre o Delta e o Centro 34 

Novo, então eu gostaria da atenção dos colegas vereadores pra nos ajudar a votar esse projeto em pró 35 

desse trabalho da igreja. A palavra esta com Vereador Juliano Soares: Boa tarde a todos ,faço jus a 36 

palavra do Vidal uma igreja muito antiga ,uma igreja que vem realizando um trabalho muito forte ,um 37 

trabalho histórico e que acaba mexendo diretamente com as famílias , é um trabalho que a gente sabe da 38 

área da situação do delta hoje as pessoas fazem mutirões  muitas vezes lá fazem almoço galetos pra poder 39 

comprar coisas básicas  pra igreja então  ,parabenizar o prefeito Ernani pela iniciativa é tenho certeza sim  40 

que a igreja pudesse compra a área hoje compraria  já é  uma luta  antiga  que esta se realizando nessa 41 

gestão  pelo esforço de muitas pessoas  parabenizar  secretária de segurança já é uma luta antiga bem 42 

antiga mais esta se realizando na gestão de muitas pessoas aqui parabenizo o Vidal que se envolveu 43 

afundo e a gente fica feliz né poder ,meu voto é favorável sim ao voto  porque eu  praticamente 44 

acompanho o trabalho de perto  próximo a gente fica muito feliz, muito feliz  mesmo que a gestão teja 45 
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olhando assim olhando pra aqueles que realmente fazem alguma coisa , muitos tiram o dinheiro do bolso , 1 

as pessoas tiram dinheiro dos bolso pra  fazer ações pras crianças da comunidade ,então sem palavras 2 

,pessoal obrigada pela ação de vocês e ao executivo municipal sensível, sensível  e colabora para as coisas 3 

acontecem   ,obrigado. A palavra esta com Rogerio Munhoz : Presidente, hã, eu já, algumas vezes já 4 

comentei com os vereadores, já debati com alguns vereadores é, a importância das igrejas, né, na nossa 5 

sociedade, tendo em vista essa questão da violência, da drogadição, cada vez mais as igrejas se tornam 6 

fundamentais no trabalho social, não só no espiritual e eu sou de formação católica, né, e a igreja católica 7 

até um bom tempo tinha uma visão de trabalhar só a questão espiritual, mas não trabalhar a questão social 8 

das pessoas, que eu acho que também precisa desse complemento né, eu acho que vereadores aqui que 9 

são mais ligados a essa área, mais os evangélicos, essas questões sabe do que a gente tá falando, eu acho 10 

que tu tem que lidar com as duas coisas né, então eu vejo com muita simpatia essas cedências de área pra 11 

algumas igrejas, pra algumas, né, entidades que trabalham exatamente isso, nas comunidades mais 12 

carentes, na comunidade, por exemplo, Centro Novo e Delta precisa muito desse atendimento, dessa, 13 

desse apoio, dessa, dessa, dessa, dessa ajuda, né, das pessoas que muitas vezes são carentes, são 14 

necessitados, né. Eu mesmo tô fazendo também, me procuraram algumas pessoas de uma outra igreja 15 

também, também solicitando uma área (...), que também tão fazendo trabalho social lá e tirando dinheiro 16 

do bolso e trabalhando enfim, termina se tornando também um trabalho do município ter que ceder essas 17 

áreas pra poder ajudar as entidades que indiretamente tão, aliás, indiretamente não, diretamente tão 18 

ajudando o município, né, no momento que tu traz uma pessoa, que tu consiga dar uma palavra boa pra 19 

ela, dar um incentivo, botar a mão no ombro e ajudar ela seja espiritualmente seja na própria alimentação 20 

essas pessoas também tu leva ela pro lado bom da nossa sociedade, que a gente quer que todos, que 21 

gostaria que todos tivessem, né, então eu sempre vejo com bons olhos, já tive algumas, algumas, algumas 22 

vezes pensei diferente disso, alguns anos atrás, mas hoje eu já tenho uma visão bem, já bem mais, é, uma 23 

visão bem mais simpática a essa ideia porque sinto que a gente precisa cada vez mais trabalhar isso nas 24 

pessoas e só os nossos órgãos públicos, né, que a gente sabe que é carente, que é precário não dá conta de 25 

atender essas demandas. O Vereador Gelson trabalha muito com essa questão da drogadição, né, já 26 

conversamos várias vezes sobre isso, né Gelson, então a gente sabe que cada vez mais se precisa, precisa-27 

se levar as igrejas às pessoas, para que as pessoas possam ter uma vida mais digna, né, melhor, né, com 28 

mais amor, né, no seu dia a dia, então, sou favorável ao projeto. A palavra esta com Vereador Juliano 29 

Soares: Só pra completar fala,a gente sempre  fala que é importante ir na igreja  ,esse ano a gente votou  30 

em alguns projeto também que são sociais também que trabalham na realidade que a igreja faz família o 31 

esforço da família então não tem  coisa mais gratificante no mandato nosso como vereador de  contribuir 32 

com isso sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo , com certeza a gente não vai fazer tudo da gestão 33 

de quatro anos tudo que precisa fazer na cidade por que os problemas são infinitos né o recurso infinito  34 

nos temos um recurso bem pequeno temos que administrar com responsabilidade quando a gente coloca 35 

um projeto aqui seja cinco seja dez mil reais seja qualquer valor tem que contar com a responsabilidade 36 

temos que saber a onde esta indo esse dinheiro então sempre quando vem essa parte social essa parte da 37 

família  gente senti sim realizado por que no dia de hoje com toda violência com toda a desigualdade 38 

social que estamos convivendo no nosso país com toda a criminalidade com o aumento da criminalidade 39 

são esse projetos que fazem diferença são esse projetos que estão inseridos  dentro da sociedade , eles 40 

lidam diretamente com   problemas então vocês estão de parabéns pela luta de vocês ,vocês  continuem 41 

fazendo desenvolvendo esses projetos que acabam transformando indiretamente ,não só vocês mais todos 42 

os projetos social que tem vinculo social ,esporte ,cultura a ginástica mesmo nos próximos dias já vem a 43 

ginásticas são centenas de família é gratificante nos participar disso  eu tenho certeza que  todos os 44 

vereadores que estão aqui a luta deles principal  isso fazer diferença na família  na sociedade que vivemos 45 
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hoje por que eu tenho certeza que o problemas amanhã gente vai acordar vão tá lá se agente tiver fazendo 1 

um pouquinho cada um de nos fazendo um pouquinho soma forças juntas nos vamos fazer diferença, 2 

obrigado. A palavra esta com Vereador Rogerio Munhoz: Presidente desculpa chico eu pedi  um 3 

pedacinho chico ,presidente acho que esqueci de concluir raciocínio que comecei ,quando eu falei da 4 

igreja católica até um tempo atrás a igreja católica trabalhava espiritual ,o papa mesmo  dizia trabalhar 5 

espiritual ,e a gente mas  uma informação mas bom dizer mas radical na igreja e a gente criticava isso a 6 

gente achava que trabalhava social mesmo e hoje a igreja católica tá bem mais direcionada para um lado 7 

social também e eu fico satisfeito por isso e pela minha formação e trabalhando já bastante né em 8 

algumas áreas carentes no município fazendo trabalho social  evangelização de um artesanato em fim 9 

qualquer coisa que você  atraem aquelas pessoas só eu quis concluir isso por que acho que deixei meio em 10 

aberto, nas atividades. A palavra esta com a Vereador Francisco Alexandre Morfan: Presidente ,Boa 11 

tarde   a todos eu sou favorável desde já do  projeto do prefeito Ernani esta de parabéns ele tem uma visão 12 

que igreja hoje ela já faz parte da sócio educação da juventude né ,vou contar uma situação que eu tinha 13 

um  irmão que nem um diabo  já não podia mais com ele  é verdade graças ,já passou por diversos 14 

presídios nos só esperava o pior graças uma irmã da igreja de charqueadas ,uma visita em montenegro ,na 15 

situação que nos vivemos pai a mãe e eu gastei muito pra botar ele no lugar em bom caminho mais o 16 

desin feliz correu pro outro lado graças uma irmã de charqueadas a uma visita e uma conversa com ele 17 

conseguiu levar pra igreja e hoje o cara ele tá regeneralizado esta vivendo em uma sociedade e outra … e 18 

nos esperava só o pior o cara porque ele não media esforço pra meter bala em alguém ,pra meter arrastão 19 

,o cara era um ,graças a igreja que levou pro um bom caminho através dessa irmã de charqueadas , 20 

seguido eu visito ela é uma situação que nos vivia na família e que assim igreja ela  tem muitos projetos 21 

sociais ela tem fundamento especial pra  juventude pra todas as famílias inseridos dentro da igreja 22 

,diversos projetos o prefeito esta de parabéns ,a onde estiver uma igreja não tem uma boca de fumo , onde 23 

tiver abrir uma igreja não abre um baile , por que a desgraça a gente tá vendo a violência no dia a dia e a 24 

igreja a juventude só tem a ganhar com a igreja com os fieis que não tão cogitando alguém só tão fazendo 25 

o bem e eu tenho orgulho de sentir meu irmão hoje já conseguiu arrastar mais de setenta por cento da 26 

minha família dentro da igreja então só tenho que agradecer o prefeito Ernani cada projeto que vim pra  27 

favorecimento pra igreja eu sou favorável obrigado. A palavra esta com o Vereador Fabiano Pires: Eu 28 

também gostaria de parabenizar o executivo municipal pela oportunidade, pelo projeto, também nosso 29 

Vereador Vidal por tá capitaneando essa importante reinvindicação da nossa comunidade, parabenizar os 30 

membros da igreja. Uma matéria publicada não a muito tempo da Revista Exame fez a seguinte pergunta: 31 

‘em que os brasileiros confiam’ e a igreja evangélica tá no po, no topo da lista, por credibilidade, por 32 

trabalho sério, pela geração de resultado, que aqui o Vereador Chico acabou de trazer, compartilhou 33 

conosco o resultado de um familiar, esse trabalho de formiguinha, esse trabalho diário, pescando as 34 

pessoas e transformando vidas, então parabéns a todos vocês, parabéns à igreja, parabéns ao nosso 35 

Vereador Vidal, ao nosso executivo e eu também sou favorável ao projeto. Vereadora Daiane 36 

Gonçalves: Boa tarde a todos, parabéns a comunidade da igreja e ao Vereador Vidal, também por tá junto 37 

com essa caminhada, e para o executivo também por ter sido sensível a isso, os colegas aqui já 38 

comentaram da situação social e na verdade o que pesa muito essa questão de uso da igreja, é justamente 39 

o poder executivo, eles tem que ver essa cedência como uso para todos. E a igreja nem sempre é de uso 40 

para todos, porque ela de uso para os membros que fazem parte, por isso que tem até a questão da praça 41 

ser daí de uso coletivo geral da comunidade é contra partida da igreja para a comunidade é frequentadora, 42 

então isso foi muito bem alinhavado digamos assim, pra que isso pudesse ser (...) e fazendo um reforço 43 

que a gente faz la na (...) 44 
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A gente ve hoje as pessoas indo pra igreja, em função dessa razão de desvio de conduta, postura enfim, e 1 

hoje a gente fica muito feliz quando a ve crianças adolescentes, digamos assim, de doze, treze anos, 2 

cientes da palavra, batizando, porque hoje a gente entra pela necessidade na igreja, principalmente adultos 3 

né, depois que estão desvirtuados, eles ingressam na igreja e aceitam cristo como salvador, mas hoje os 4 

adolescentes jovens estão entrando por amor e não chegam nesse ponto de se desvirtuar, então eu tenho 5 

certeza que levando apalavra pra essas famílias, esse jovens desde muito cedo já vão iniciar nesse 6 

caminho e evitar se perder aí na trajetória, então parabéns e bom trabalho a todos vocês. A palavra esta 7 

com Presidente Gelson Antunes : Da minha parte também, eu quero parabenizar o executivo por esta 8 

procedência, parabenizar o Vereador Vidal que puxou essa pauta desde o inicio e hoje chegou o momento 9 

de conclusão de uma etapa, parabéns Vereador Vidal pela iniciativa, de apoiar ali o seu pastor que é um 10 

grande homem de Deus, o pastor Abraão, é uma referência aqui em Eldorado do Sul, um homem que tem 11 

uma postura libada, um homem que trabalhou, que construiu essa igreja aqui no fundo, aqui atrás, aqui na 12 

rua 8 de junho, com suas próprias mãos, com seus próprios recursos, ele tem uma postura fantástica. 13 

Aumenta o entusiasmo de votar esse projeto hoje, por que hoje é o dia internacional da família e em uma 14 

sociedade aonde nós estamos vendo os valores é, judaicos e cristãos serem atacados constantemente por 15 

uma mídia cruel, uma mídia destruidora, uma mídia que está fazendo com que a família passe por um 16 

processo de implosão, hoje pra nós é muito importante, nós votar um projeto favorável a igreja aonde é a 17 

principal, uma das, é a principal é, mantenedora dos bons costumes, dos bons padrões de família, família 18 

tradicional, ela se mantém pelos valores que a igreja católica, pelos valores que a igreja protestante, pelos 19 

valores que os nossos congressistas lá em Brasília, sejam eles protestantes ou católicos, tem tido muita 20 

firmeza em votar favorável a família e pressionar muitas vezes os presidentes da república, por que se 21 

fosse pra ideia de alguns aventureiros por ai, estaria pior ainda, o processo da família brasileira e aonde 22 

não tiver família, não tem sociedade sadia, nós estamos passando, a família é a célula mãe da sociedade e 23 

nós estamos passando por um momento de tanta crise onde os jovens, aqui em Eldorado do Sul, é 24 

assustador o índice de tentativa de suicídio por parte dos jovens, por que os valores estão se deteriorando, 25 

os jovens estão em crise, e não sabem em quem recorrer, por que, por que alguns que pregam a 26 

desconstrução, descaradamente pregam a desconstrução, quando nós votamos o projeto favorável a igreja, 27 

nós estamos apostando na construção de uma sociedade mais justa, na construção de uma sociedade mais 28 

sadia, é importante o trabalho social, é importante o trabalho comunitário, o distribuir de um alimento, 29 

mas se não for tratado homem na sua essência, que é o espirito, ele nunca vai conseguir se reerguer, o que 30 

aconteceu comigo, eu posso falar, eu cheguei em Eldorado há vinte anos fugindo, e uma senhora crente 31 

me abraçou, e eu até parei um pouco de correr aí né, engordei até, né, por que, por que um crente teve 32 

coragem de me abraçar, então eu sou muito feliz hoje, por que nós temos e eu tenho orgulho de dizer, que 33 

tem uma grande parte da bancada católica, Vereador Rogério, está lá de pé calçado no toco, botando esses 34 

indivíduos mal intencionados contra a família tradicional, contra os ataques nas nossas escolas, isso nós 35 

temos que ficar muito atento, por que o projeto do mal, é destruir as nossas crianças, o projeto pra 36 

instalação do caos, é atingir as crianças, e nós temos que ficar atento ao que acontece nessas áreas, por 37 

que, por que um dos papéis da igreja, é protestar contra o mal, quando nós perdemos a nossa voz, quando 38 

nós perdemos a nossa capacidade, de repudiar as coisas erradas, a igreja (...) a sua função. Então, eu fico 39 

muito feliz, Vereador Vidal, de poder te apoiar nesse projeto, de poder dar um incentivo ao pastor 40 

Abraão, e a todos os seus obreiros, seus pastores que lhe assessoram e parabenizar mais uma vez o 41 

Prefeito Ernani, que tem sido um parceiro das igreja em Eldorado do Sul, e eu disse, não me lembro pra 42 

quem, um dos seus assessores agora, Vilsinho, vou dar o nome, sabe por que, que nós desfrutamos de um 43 

momento bom, o Ernani sempre foi muito parceiro das igrejas, Assembleia de Deus, Prefeito Ernani deu 44 

terreno ali onde era a APAE, desculpa, perdão, Prefeito Jaime deu aonde era a APAE, e o Prefeito Ernani 45 
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assumiu, e nos deu aonde é hoje, o templo sede da Assembleia de Deus ali, e na Sans Souci, ele me deu 1 

da sua empresa, trezentas carga de terra, pra mim aterra quando eu tava pastoreando aquele terreno ali, 2 

então é o sucesso do Prefeito Ernani, é o quanto ele se volta pra ajudar, muito obrigado, fico muito feliz 3 

por esse momento  não tendo ninguém para discutir , coloco em votação, os vereadores que concordam 4 

permanecem como estão, aprovado por todos os vereadores. A palavra esta com o Vereador Vidal 5 

Amaral: Quero agradecer a todos os colegas vereadores pela atenção dada a esse projeto e também 6 

agradecer ao juliano que foi um parceiro também   incansável ai  desde da primeira vez que falei pra ele 7 

esse projeto da igreja ele sempre teve do meu lado me apoiando então nesse momento Janaína o pessoal 8 

da igreja esse projeto foi aprovado a área esta cedida pra igreja quadrangular graça ao prefeito Ernâni 9 

também e agora vamos construir um templo pra poder fazer um trabalho pela comunidade lá obrigado 10 

pela presença de vocês e obrigado a todos . A palavra esta com o Vereador João Francisco Cardoso: 11 

Certamente a gente aqui aprova muitos projetos, né, com essa característica e antes que me antecedia, eu 12 

acho que muita coisa que o poder público não faz, não só por incompetência, porque questão da lei, da 13 

burocracia, de outras questões, as igrejas e as entidades elas tão fazendo, então quando você dá um 14 

dinheiro que é de imposto da própria sociedade, você tá dando pra ela o reconhecimento e pra ela 15 

construir ainda mais o que tá fazendo, então isso é muito bom cada vez que vier projeto pra cá terá meu 16 

apoio, porque isso constrói uma sociedade você tendo parceiro, na verdade é parceiro da administração 17 

pública qualquer uma quando tem entidades. Um dia eu falava e presidente concordou comigo, acho que 18 

todos concordam, o vereador é tanto muitas vezes procurado, então a administração quando têm entidades 19 

que fazem o trabalho, ele acaba sendo mais o fiscalizador, porque tem alguém construindo também, não 20 

se pega sozinho querendo muitas vezes ele se pega sozinho, então isso me traz uma felicidade tão imensa 21 

porque os projetos vêm de encontro com quem tá fazendo com quem faz, né, e também são as igrejas, são 22 

CTGs, a ACECEL aqui faz um trabalho importante, tem um projeto hoje quase todas as sessões a gente 23 

tem um projeto importante pra votar que vem de encontro as pessoas que coletivamente ajuda na 24 

sociedade. Obrigado. A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Eu ia só fazer uma justificativa 25 

de voto também acabei passando em branco  não falando do pastor Abraão  né Vidal que a gente vem 26 

acompanhando anos juntos não esta sendo fácil  pra ele  e lutador né construiu sozinho praticamente aqui 27 

claro com mutirões na comunidade mutirões das famílias mas  né mérito dele  hoje essa construção aqui 28 

mérito do pastor  Abraão tudo que legado que  vai no futuro vai deixar pra nos é  esta  aqui do outro lado 29 

da rua da câmara todos domingos tem ali  cem famílias duzentos famílias faz diferença e um eu sempre  30 

digo assim tudo que bom temos que aproveitar nosso tempo vai chegar o fim mais a gente deixa um 31 

legado então esse legado bonito que vocês então fazendo hoje deixaram para seus filhos pros seus netos  32 

né saibam aproveitar  com certeza projeto maravilhosa que vocês estão fazendo  que Deus abençoes vocês 33 

obrigado . PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO PARA VOTAÇÃO Projeto n°16 , Este projeto 34 

tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e 35 

votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta com o Vereador Fabiano Pires: Senhor presidente! 36 

Então esse, o projeto de lei que tem iniciativa no Poder Legislativo tem por objetivo a transparência, ele 37 

tem por objetivo identificar os estabelecimentos, em especial da área da saúde, que disponibilizam 38 

serviços para nossa comunidade através do atendimento SUS, então a gente tem laboratórios, tem clínica 39 

de fisioterapia e haverá outras instituições e é importante que esteja identificado que ali se recebe e se 40 

atende via SUS, então esta é a proposta desse projeto de lei, né, a transparência, né, através aí de maior 41 

visibilidade da... inserindo nas faixadas dos estabelecimentos a logomarca do SUS, então este é o 42 

propósito e eu gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores pra que me acompanhe aí nesse 43 

iniciativa aí de dar mais transparência as entidades privadas e as filantrópicas que recebem recursos via 44 

SUS. A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Seu Presidente, sou favorável ao teu projeto 45 
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Fabiano, é importante mesmo, as pessoas saberem se localizar, que muitas vezes as pessoas nem sabem 1 

que aquela unidade é conveniada, muitas vezes com a saúde do município, ou que recebe, pode fazer 2 

atividades pelo SUS, por incrível que pareça, muitas vezes, as pessoas ficam mudando as suas estruturas 3 

pra lá e pra cá, pro aluguel né, e as pessoas se perdem né, e muitas vezes deixam de fazer um (…) 4 

delicado, que precise de um acompanhamento por não saber disso, então sou favorável ao teu projeto, viu, 5 

Fabiano. A palavra esta com o Presidente: Não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação 6 

os Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores. A palavra 7 

esta com o Presidente Gelson Antunes: Peço a secretaria que faça a chamada das  EXPLICAÇÕES 8 

PESSOAIS: A palavra esta com o Vereador Francisco Morfan: Presidente vou me retirar, pois um 9 

cidadão bateu em meu carro no domingo a noite então eu preciso as filmagens da concepa, e eu tenho 10 

horário marcado. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Fique a vontade Vereador. A 11 

palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Eu vou retirar, vou deixar para a próxima, ia falar sobre 12 

uma obra muito importante , mas vou deixar para não se estender mais, vou retirar posso. A palavra esta 13 

com o Vereador Rogerio Munhoz: Boa Tarde Presidente mais colegas vereadores nossos assessores 14 

nossa comunidade sejam todos bem vindos é achei que mais vereadores iam usar a tribuna só ia falar do 15 

meu  pedido e falar também do pedido do vereador Fabiano a gente montou as comissão esta semana par 16 

nos discutir alteração  da lei orgânica do regimento interno sobre a possibilidade de um A palavra esta 17 

com o Vereador Fabiano Pires: Projeto sugestão .A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz : 18 

Projeto sugestão ainda não consegui pegar o nome eu apresentei uma indicação hoje tendo em vista que 19 

os ITBI nos temos a atualizemos as plantas de valores do IPTU que já não era  fazia muitos anos que não 20 

era atualizada  e pro uma determinação do tribunal de contas  é um exigência legal tem que atualizar essa 21 

planta do IPTU então certamente os IPTU vão aumentar vão ser atualizado e consequência disso  os ITBI 22 

terminaram gerando um custo muito alto para o cidadão por exemplo eu me surgiu isso por que fui atrás 23 

de um pedindo de um cidadão lá da Sans Souci  inclusive que ele comprou um terreno  faz dez anos  que 24 

ele  comprou o terreno e agora que ele foi fazer a escritura na hora de pagar ITBI pelo valor atualizado o 25 

valor do terreno cento e quarenta mil ele vai pagar dois mil e oitocentos reais de ITBI no queche à vista 26 

então com isso surgiu um problema sério na cidade  quem sabe são pessoas que não disponde ,a maioria 27 

não disponde  do recurso né as vezes lutam a vida inteira pra conseguir juntar dinheiro pra poder comprar 28 

um terreno toda aquela luta que a gente sabe que não é fácil né e chega na hora de registrar esse terreno 29 

passar pro seu nome e não tem que pagar ITBI e não pagar dois mil e oitocentos reais que se torna muito 30 

quase que inviabiliza a escrituração desse terreno né então eu pesquisei ainda falei com o secretário da 31 

fazenda do vice prefeito Ricardo que a gente não tem previsão  legal de a gente criar essa previsão  porto 32 

alegre por exemplo pode financiar o ITBI em doze vezes né você pode fazer em doze vezes né o teu ITBI 33 

só que claro só vai pegar a ITBI paga no momento que pagar a décima segunda parcela né ai sim vai 34 

poder fazer as escrituração do seu terreno claro isso facilita né pode haver inadimplência de pessoas não 35 

pagarem uma e pagar outra enfim tudo pode ocorrer isso faz parte do processo mais o importante isso tu 36 

da uma condição diferenciada que as pessoas possam  fazer pagar essa ITBI e possam fazer o registro do 37 

seu terreno né pior ela não fazer esse  registro né o município deixa de ganhar e a pessoa deixa de ter o 38 

terreno então em cima disso eu fiz essa indicação pra que se crie um projeto de lei de parcelamento eu 39 

não posso ter esse projeto de lei projeto de iniciativa por isso eu fiz uma indicação mais se agora se passar 40 

esse projeto vereador fabiano Sugestão ainda não gravei esse nome projeto de sugestão eu vou tentar ser o 41 

primeiro pro vereador não se antecipar a mim pra que o executivo possa fazer esse projeto né acho que é 42 

muito importante pra nossa cidade que depende muito de facilitar a vida do nosso cidadão que a gente 43 

sabe que são pessoas não tão abastada de um outro lugares e no mais quero mandar um abraço pro pastor 44 

Abraão meu amigo uma pessoa que eu gosto muito e já tive até o prazer de uma um culto de vocês lá na 45 
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época do falecido Celso convido pra mi ir lá e fui acho que  a gente mesmo sendo católico a gente 1 

também tem que respeitar as outras religiões e isso eu gosto de obrigado presidente obrigado boa tarde a 2 

todos . A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Uma lembrança para os senhores que amanha 3 

não a vera expediente devido o júri, e eu gostaria de apenas deixar uma rápida reflexão, acho que ate uma 4 

espécie de desabafo, em alguma altura pedir ajuda dos senhores, o nosso sistema conspira muito com o 5 

nosso cidadão de bem, e mais fácil trabalhar a margem do que trabalhar legalizado, isso vem la de cima 6 

não depende de politicas municipais nos vivemos em um tempo aonde falta muito respeito com o cidadão 7 

que produz que trabalha, um cidadão que quer um sociedade mais justa, a dita cuja justiça, ela comete 8 

tanta injustiça tantas barbaridades, eu estava ... esses dias em uma empresa, o momento que o ministério 9 

do trabalho chegou para uma vistoria, eu vou falar isso aqui para chegar no que eu quero falar para o 10 

município, e ministério do trabalho chegou la e disse não, o cidadão não pode carregar um caminhão com  11 

fardo trinta quilos, vocês tem que baixar os fardos para vinte quilos, ele não pode carregar a mais de mil e 12 

quinhentos quilos no dia, então ele so pode trabalhar seis horas diárias, eu e o charuto sabemos oque 13 

estamos falando porque eu ainda em São Gabriel sacos de cinquenta quilos a sessenta quilos de arroz, o 14 

que e coquiar e ficar la esperando um troço, ele vai te jogar um saco de sessenta quilos na cabeça e você 15 

vai sair ... correndo largar em uma pilha la a diante, e aquele saco quente de arroz, quente do secador meu 16 

pai trabalho muito tempo assim, e nos sustentou e nos criou, ao ponto que chegou agora a dita cuja justiça 17 

do trabalho e autuou o empresário, você vai ter que mudar isso ai ... mas os homens estão trabalhando ali 18 

a mais de vinte anos e estão plenamente sadios, o que que acontece o empresário diz assim, sabe oque vai 19 

acontecer vou ter que demitir todos eles, porque pela justiça vou ter que contratar o dobro de funcionário, 20 

como eu vou demitir todos esses, mais de vinte homens nas organização das cargas de caminhões, e vou 21 

comprar dois robôs que me custa dois milhões, e esses dois robôs vao fazer serviço de vinte homens então 22 

o governo ao invés de incentivar quem esta trabalhando quem esta produzindo quem esta gerando 23 

emprego, de certa forma ele esta (...) em nome de uma dita cuja justiça do trabalho, e por ai nos vamos 24 

tantas coisas que revoltam a gente, eu fui procurado por três empresas, limpas mas que precisam do tal de 25 

susape ou sispoa  eles querem vim para eldorado (...) precisa dos dois, quer dizer que então uma empresa 26 

de eldorado para produzir alimento nos podemos comer a comida que eles produzem com o tal de (...) que 27 

o município da mas não pode sair do município, mas que vergonha isso, mas ate quando, sera que não 28 

esta na hora de chamar esses cabras que colocamos la em cima la, para eles olharem para isso, eles estão a 29 

serviço de quem, se o alimento e apto para eu inserir ele como cidadão Eldoradense, ele não pode chegar 30 

em Arroio dos Ratos, ele pode ser produzido no Parque Eldorado e vir para ca, mas não pode ser de 31 

Arroio dos Ratos porque não tem instrutura (...) e as empresas querem se instalar em Eldorado mas não da 32 

porque não temos o (...) isso acho que esta na hora de chamar esses cabras e dar uma cutucada neles, eles 33 

estão a serviço de quem la em cima, quem e que (...) eles a essas leis, são os financiadores de companha 34 

eu acredito que não ne, mas e brabo, é brabo que a gente tem que engolir isso, tendo quantos mil 35 

desempregados Vereador Fabiano mais de cinco aqui em Eldorado, nos não conseguimos agregar uma 36 

empresa por causa de uma burocracia que ninguém me tira da cabeça que esses caras botaram porque 37 

quem mandou eles botarem isso foi os financiadores de suas campanhas, tal vez JBS não sem quem mais 38 

la, so pode ser, ai o nome da legalidade nos temos hoje graças a Deus aqui nessa câmara grupo de 39 

Vereadores voltados grupo de Vereadores humanos nos temos um prefeito em gestão humana mas 40 

existem coisas que e difícil, a gente entender, senhores os traficantes estão adotando os nossos jovens eles 41 

estão arrastando centenas de jovens para o sub mundo (...) da rua para violência,  para desgraça, e eu 42 

estive outro dia aqui, la no pessoal la do conego onde tem uma banda que tem nos representado por 43 

muitos lugares, inúmeros lugares, senhor conhece muito bem, a Vereadora Daiane e mais próxima dessa 44 

questão sabe muito bem como eles andam por ai nos representando, e uma coisa para mim cidadão seria 45 
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uma coisa de orgulho, cada vez que eu recupero um jovem la no centro de recuperação e eu consigo fazer 1 

dele um monitor e um soldado da boa causa, eu me encho de orgulho de atingir o alvo, eu tenho que 2 

peguei na rua no centro de porto alegre que (...) eu tenho outro que a mae da Jessica estagiaria aqui a 3 

Rosangela trocou tiro com ele aqui, e agora foi la e disse mas oque esse guri faz ai, não esse ai trabalha 4 

comigo aqui já a cinco anos, eu não acredito esse guri me deu tiro eu dei tiro nele ali na esquina e se 5 

encontraram la mas ai eu digo mas eu to cheio de orgulho, o rapas e um filho que eu tenho la o 6 

Guilherme, tu conheceu ele perdido ali na rua, agora o cidadão que inicia bebezinho na creche tocando 7 

não sei oque la porque eu não entendo nada de musica, mas fazendo um barulho bonito, quando ele sai da 8 

escola ele não pode permanecer no ambiente escolar dando bom exemplo como regente de uma banda 9 

porque não faz mais parte de uma comunidade escolar e a banda não pode usufruir do espaço da escola 10 

porque o individuo tem alguns que não fazem mais parte da atividade escolar, e uma coisa lamentável pra 11 

mim, porque eu sei cada jovem que esta e um projeto social seja de ginastica seja de bale de banda, cada 12 

jovem que conseguem a ter alguma coisa que disciplina a probabilidade dele esta na rua de ser aliciado 13 

por algum traficante safado e muito menor, e ai nos enfrentamos essas dificuldades, eu pediria eu faria um 14 

apelo a Vereadora Daiane aos de mais Vereadores que nos consiga uma (...) porque eles vendem, eu 15 

passava la e ficava meio invocado mas tem aventureiro para tudo parabéns para eles ne, porque tinha uma 16 

senhora sempre vendendo frango em uma maquina na rua, mas que troço mais aventureiro, sera que esta 17 

tentando ganhar a boia ai ne, eu já fiz muita loucura para ganhar o leite das crianças, eu digo tem mais um 18 

ai, doido ai, mas não é, é pra manter a estrutura da banda e para pagar o professor, um professor formado 19 

la militar, um excelente professor, ganham premio por ai tudo, então ta na hora da gente enfrentar esses 20 

cabras que fazem esses negócios, a mais e dinheiro, e dinheiro que vem do não sei oque, e que não pode 21 

quando não der para usar uma (...) isso ou aquilo, olha ta na hora de agente questionar , a vida acontece 22 

no município, se nos dobrar nossos serviços para esses cabras que estão la em cima fazendo lei e botando 23 

guela a baixo em nos e nos vamos nos proporcionar no município onde a vida acontece onde as demanda 24 

estão nunca vai haver mudança, então eu deixo aqui o meu apelo desculpa meu desabafo, mas são coisas 25 

que sempre que for para ajudar uma criança sempre que for ajudar alguma coisa, eu dobro bato 26 

continência nos temos eu acho que função nossa apoiar estas ações , então deixo aqui meu pedido a 27 

senhores que me ajudem de alguma forma, nem falei com o Prefeito mas tive conversando com algumas 28 

pessoas da educação e as respostas que eu tive foram estas, e não da muito para eu engoli, que e 29 

questionar e buscar uma alternativa, se nos tiver que conseguir uma igreja emprestada por ai vamos 30 

pelear, mas não vamos deixar que esses piazinhos que esta la ensaiando nos representando por ai a fora 31 

ficarem na rua, senhores muito obrigado desculpa o tempo o desabafo, agente esta aqui para isso, muito 32 

obrigado, tenham todos uma boa tarde quando são quinze horas e vinte e dois  minutos dou por 33 

encerrada a Sessão do dia quinze de maio de dois mil e dezoito. 34 
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