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Aos vinte dois  dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às  quatorze horas e três minutos, reuniram-se 8 

no 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 vinte e dois de maio de dois mil e dezoito. Versículo 14 

bíblico. Leitura das Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação: 154/2018 15 

Vereador Fabiano Pires MDB: Dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com 16 

deficiência nas praças públicas. Indicação: 166/2018 Vereador Rogério Munhoz – PSB :Solicito ao 17 

Executivo Municipal, realize com a maior a maior brevidade possível, a reforma da ponte sobre o canal 18 

de irrigação, localizada no Assentamento Padre Josino, em virtude das péssimas condições que a mesma 19 

se encontra. Indicação: 167/2018  Vereador Fabiano Pires MDB: Dispõe sobre a pavimentação das 20 

ruas próximas da ""prainha da sans souci"" com pavimentação intertravado de concreto e da outras 21 

providência. A palavra esta com Vereador Rogerio Munhoz: Presidente uma questão de ordem nessa 22 

pauta aqui, diferente de outra situação ocorrida eu não vou brigar com o Vereador Fabiano, muito pelo ao 23 

contrario vou aplaudir eu, porque eu fiz essa indicação a pouco tempo e gerou uma certa polemica nas 24 

redes sociais por causa que eu postei isso ne, e ate inclusive o Secretario de Obras  veio me cobrar, eu não 25 

entrei na mesma disputa ne, que infelizmente o Vereador Fabiano também aconteceu no campo de 26 

futebol, ate quero cumprimentar ele, que a gente esta sintonizado (...) parabéns Vereador, e assim que 27 

temos que tratar as coisas, mesmo sendo aquilo que a gente já apresentou já estava executando mas (...) 28 

bem lembrado então eu quero ressaltar a importância do Vereador na fiscalização ne das obras ou das 29 

necessidades do município, foi assim que eu respondi para o Secretario, mas essas indicação eu já tinha 30 

feito a pouco tempo atrás, dias ne, e a secretaria deve informar quando já existe alguma indicação, (...) 31 

mas eu sei que nossa servidora Melissa ela disse que tem dificuldade de conseguir acompanhar não e 32 

menos já são cento e sessenta e sete indicação, mas nos temos que achar uma forma Presidente para que 33 

não se repita essas indicações , se torna repetitiva ne, eu acho feito uma vez não em o porque fazer de 34 

novo, mesmo respeitando a atuação de cada Vereador eu acho que isso e sinal que nos estamos 35 

sintonizado com as demandas na sociedade, gostaria que o Presidente tomasse uma, possa ver oque pode 36 

fazer nessa situação não nessas mas em outra que virão. A palavra esta com o Presidente Gelson 37 

Antunes: Muito bem Vereador Rogerio esta registrado a sua fala, e pertinente, e vamos achar um 38 

caminho ai de conciliar essa situação. Indicação: 168/2018 Vereador Francisco Alexandre Morfan – 39 

MDB :Indico a secretaria competente a substituição da tubulação de esgoto da Rua 8 de Junho. 40 

Indicação: 169/2018 Vereador Francisco Alexandre Morfan – MDB -Que seja feita a instalação de 41 

contêiner nas principais avenidas dos município. Indicação: 170/2018 Vereador Juliano Soares – PT- 42 

Aparelhos de ginastica ao ar livre na praça da Matriz no centro de Eldorado do Sul. Indicação: 171/2018  43 

Vereador Juliano Soares – PT- Construção de redutores de velocidade nas Ruas Elaine Souza da Rosa e 44 

Rejane Cartier da Silva. Indicação: 172/2018 Vereador João Cardoso – PT: Que o Executivo 45 
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Municipal  através da Secretaria de Transporte, Trânsito e Iluminação Pública realize a manutenção da 1 

iluminação do Bairro Delta do Jacuí. Indicação: 173/2018 Vereador João Cardoso – PT :Que o 2 

Executivo Municipal  através da Secretaria de Obras e Viação (SMOV) realize a limpeza dos bueiros e a 3 

sucção do esgoto da rua Laguna, localizada neste município.  Indicação: 174/2018 Vereador Daiane 4 

Gonçalves – PDT: Que seja providenciado um consultório odontológico, bem como um odontólogo para 5 

atender na UBS localizada no Distrito Bom Retiro. Indicação: 175/2018 Vereador Daiane Gonçalves – 6 

PDT: Que seja providenciada a instalação de caixa d'água na E.M.E.F. Professora Luiza Maria Binfaré 7 

César com acesso ao caminhão do Corpo de Bombeiros Voluntários. A palavra esta com o Presidente 8 

Gelson Antunes : A aproveitando o incenjo gostaria de conversar com os senhores sobre a sessão do dia 9 

cinco de seis de dois mil e dezoito deste ano nos temos o aniversário da escola sergipe uma data 10 

memorável temos um grande expediente na a assembleia legislativa as quatorze horas a escola sergipe  11 

terá completando oitenta anos de atividade no nosso município à escola mais antiga do nosso munícipio  e 12 

se os senhores concordam nos faríamos a sessão das comissões as nove horas da manhã do dia cinco e a 13 

sessão ordinária as dez horas  da manhã se os senhores concordam que nos proceda dessa forma estando 14 

de acordo que esteja no grande expediente na assembleia legislativa ,tenha alguém que queira discutir. A 15 

palavra esta com o Vereador Fabiano Pires: Eu acredito que será um momento muito especial para os 16 

professores, alunos e comunidade escolar da escola Sergipe e estarmos presentes nesse momento eu acho 17 

extremamente importante, então a ideia de antecipar o nosso expediente para poder participar desse 18 

importante momento da escola Sergipe, sou extremamente favorável.  A palavra esta com o Presidente 19 

Gelson Antunes: Mais alguém para se manifestar, se os senhores concordam é que assim seja 20 

permaneçam como estão ,muito bem assim será então. A palavra esta com o Vereador João Cardoso:  21 

Presidente importante a gente  passou ai o convite pedido pela presidência da assembleia legislativa  e  22 

que  gente pode confirmar o telefone aqui a presença de cada vereador que irá para ter o seu lugar 23 

reservado lá entra pela população precisa ser reservado na casa  lá pras pessoas  autoridades que  irão esta 24 

lé então eu peço os vereadores vai articulados pela prefeitura municipal  a direção do colégio articulando 25 

com as secretárias daqui e com os executivos em fim  pra que lá três ônibus da comunidade lá mais terá 26 

bem bom ambiente marca por que é o primeiro colégio primeira escola do município vai fazer oitenta 27 

anos e isso vai marcar a assembleia legislativa isso é bom também que se torna  conhecido para os 28 

deputados estaduais e também pra  demanda que já temos lá  daquele projeto da escola  em fim de toda 29 

aquela questão lá fazendo de ajudar  por que esta bem lento a destravar esse problema que tem lá até 30 

mesmo terreno e outra questão lá com a antigo CNPC ,ta bem beleza. REQUERIMENTO PARA 31 

DELIBERAÇÃO: Requerimento n°03  Ver. João Cardoso - PT: Solicita estudo de viabilidade na 32 

realização de uma sessão especial. A palavra esta com o Vereador João Cardoso : Só pra outra vez aí, 33 

de deixar na casa, a gente conversou com a mesa, conversamos e isso é muito importante dado antes aí, 34 

da importância que tem, dessa sessão especial, pela comunidade que tá la, e além disso o pessoal l ata 35 

convidando e terá outro espaço em Guaiba, vão fazer também um jantar pra reunir, terão muitas 36 

autoridades hoje mesmo em Guaiba, em outros lugares, que estudaram lá, e a ideia é levar essas pessoas 37 

pra lá pra valorizar esse espaço, valorizar também as pessoas que  passaram por  lá, como professores, 38 

diretores, vereadores, até antigos prefeitos, que na verdade estarão lá, na verdade fazem parte disso aí, e 39 

também estarão lá nesse dia lá, pra entregar medalha pro colégio, especial lá no bom retiro, conto com os 40 

parceiros pra que a gente organizara as pessoas ao redor, as pessoas em Guaiba, sessão especial então, 41 

pelas articulações que se tem la então, por todas as pessoas de oitenta anos, um grande ato lá, essa sessão 42 

especial, valorizando o que tem de melhor e de mais antigo no nosso município que é a escola Sergipe, 43 

por marcar toda essa época ai nas papeleiras da América Latina, então tem uma história bastante linda 44 

quanto a isso.  A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes : Muito bem  continua em discussão 45 
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então   para votarmos esse requerimento vereador Rogério e depois vereador Vidal Amaral. A palavra 1 

esta com o Vereador Rogério : Eu já tinha me posicionado a  favor dessa sessão solene pelo fato da 2 

escola  dos oitenta anos da escola quanto é vai ser homenageado na assembleia legislativa a importância 3 

que tem isso essa escola no município de Eldorado do Sul né  surgiu através da do negocio do papel 4 

negocio da produção da celulose da celulose  enfim surgiu  escola que formou muitas pessoas ai  como o 5 

vereador tigre colocou  agora né eu seria importante né se for aprovado essa sessão solene é  da casa 6 

prepara até inclusive um vídeo né mostrando como que foi como que começou né acho que  seria 7 

interessante isso até a população posicionar não que a gente não saiba com certeza não saiba toda a 8 

história né que pudesse fazer uma pesquisa faz uma apresentação bonita lá  por que acho que é merecido 9 

acho que o município de eldorado tá de parabéns  né essa escola essa referencia de escola à oitenta anos 10 

acho que sou favorável senhor presidente por esse requerimento. A palavra esta com o Vereador Vidal 11 

Amaral: Senhor presidente no decorrer da outra sessão eu já tinha se manifestado, eu tinha falado num 12 

sentido, a gente sabe a importância da escola, o tempo que tem essa escola no município, e eu tinha me 13 

manifestado no sentido de o, o companheiro Rogério falou que a Assembleia, ela tá fazendo uma 14 

homenagem à escola, está, mas ela não está saindo da Assembleia Legislativa, a homenagem vai ser feita 15 

na Câmara, né, então eu vejo assim, ó, eu sou de acordo que seja feita a homenagem aqui na casa, esta é a 16 

minha opinião, porque nós ficamos de discutir, ninguém nos procurou pra discutir a situação, eu vejo que 17 

a mesa tem toda a autonomia pra decidir, mas nós também somos nove aqui que deveriam ser procurado 18 

pra discutir e eu fico ainda com a mesma opinião minha da semana passada pra mim tem que ser aqui na 19 

casa aqui. A palavra esta com o Vereador Francisco Alexandre Morfan: Presidente, é eu não vou 20 

também fugir da, do que o Vereador Vidal colocou, não sou contra o requerimento, sou favorável a 21 

homenagem aqui na casa, ou possivelmente também pode ser, no aniversário do município ser feita essa 22 

homenagem, o colégio, homenagem aos oitenta anos ai, é próximo, não há por que dê fazer um 23 

deslocamento da câmara com todo o equipamento necessário, um gasto extraordinário pra ir num Bom 24 

Retiro, sendo que pode poder dois, três, quatro ônibus, mais como, colocar o ônibus pra vim pra cá,  então 25 

todas homenagem é feito aqui, a assembleia tá homenageando, mas tá homenageando a assembleia, a 26 

assembleia não tá ai pra homenagear, entendeu, claro que a câmara tem que ser próxima ao povo, 27 

próxima aos bairro, mas nós tinha ano passado e mostrou que não deu certo, então claro é uma exceção, 28 

uma exceção, mas pode se feita a homenagem aqui ou no aniversário do município A palavra esta com o 29 

Vereador Juliano Soares: Eu  re enterro minha posição  da semana passada eu sou de acordo que a gente 30 

faça  no bairro bom retino pela logística da comunidade e por que é um bairro que é desassistido né eles 31 

não participam da cidade ,a cidade aqui no centro em grande maioria é os outros bairros  quem participa 32 

,nas sessões e agora né chico anterior anteriormente nos não tínhamos nem uma farmácia e agora a 33 

juliano carvalho abriu uma farmácia a pouco tempo lá e as pessoas tinham que vir até aqui nos temos um 34 

problema de logística os ônibus que foram suprimidos agora também  acho interessante mais eu vou 35 

respeitar a decisão da maioria eu sou favorável que faça lá que a comunidade vai ter um aproveito maior  36 

e é deles né a escola tá lá a oitenta anos já e a comunidade a escola é deles aquela comunidade lá não vai 37 

alunos daqui  pra lá estudar acho que teremos oportunidade de aproximar um pouco mais as pessoas que 38 

moram lá na comunidade do poder legislativo e na nossa função né somos eleitos pra isso né mais eu sou 39 

favorável toma uma decisão se for nos perde na votação vou respeitar vou participar aqui também vou tá 40 

junto mas  eu pessoalmente gostaria fazer um apelo aos vereadores que fizesse  lá seria uma atividade não 41 

é nada  fora do comum atividade única e é pra população teremos um contato maior com a população  de 42 

lá resolver as demandas deles lá obrigado .A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Mais 43 

alguém para discutir, Da minha parte, senhores, nós temos que por este requerimento em votação e da 44 

minha parte é respeitando todo, todo, todo o contraditório, mas eu deixo aqui a minha palavra sempre será 45 
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de aproximação, sempre será de aproximação com a comunidade, na verdade, eu conversei com alguns 1 

dos vereadores e a minha ideia era de a gente fazer um rodizio nas sessões, me foi falado, realmente, 2 

Vereador Chico Colono, que as sessões elas não tiveram êxito nas comunidades, não teve frequência e 3 

sinceramente não entendo porque, porque a gente é muito cobrado da ausência das comunidades, 4 

principalmente as mais distantes, nós vamos falar da Picada, Eldorado é muito fracionado, nós perdemos 5 

muito nesse fracionamento, vamos falar do Parque Eldorado, vamos falar do Bom Retiro, já citei 6 

inúmeras vezes aqui a minha preocupação em a gente criar uma identidade com os distritos, bairros mais 7 

distantes, porque é mais fácil pra um cidadão da Picada ir a Porto Alegre do que vir na sede do seu 8 

município aqui, não sei, uns cinco quilômetros, ele viaja quinze pra ir no centro de Porto Alegre, é mais 9 

fácil prum cidadão do Bom Retiro ir em Guaíba, talvez quarenta e poucos quilômetros, e deixar de vir na 10 

sede do município que é trinta quilômetros, e é muito mais fácil ainda um cidadão do Parque Eldorado ir 11 

em Arroio dos Ratos do que vim na sede do município, bem pouco tempo atrás o cidadão era taxado com 12 

dois pedágios, isso nos traz uma certa preocupação de que perfil, o quanto se perde no comércio local, o 13 

quanto se perde aqui da sede do município, o quanto o morador de lá perde em qualidade de vida, e até 14 

em participação politica, no município, então eu sempre serei favorável a aproximação, sempre serei 15 

favorável. Nós tivemos alguns eventos, Bom Retiro e Parque Eldorado, esse ano a vereadora Daiane nos 16 

acompanhou e o ano passado, dois mil e dezessete, eu fiz apenas com meu gabinete algumas ações 17 

voluntarias lá, e nós vimos que no Bom Retiro e no Parque Eldorado reúne o dobro de pessoas do que na 18 

sede do município, principalmente na semana da mulher, fizemos outro dia, eu rodei um filme lá numa 19 

noite, e era um filme pra jovem, eu até fiquei inquieto, desajeitado e a comunidade foi em peso, nós 20 

tínhamos lá aproximadamente duzentas pessoas, então a comunidade do Bom Retiro, do Parque, da 21 

Picada precisa ter uma olhar da nossa parte, nós precisamos, já conversei com o prefeito, já conversei 22 

com várias pessoas, nós precisamos desenvolver alguma coisa que nós consiga a criar uma identidade até 23 

comercial pro nosso município, mas, enfim, está em discussão, senhores sempre a maioria nessa casa é o 24 

que vence, né, é se houver empate, se houver empate nessa votação, Vereador Vidal, aí eu vou ter a 25 

oportunidade de votar, né, mas o meu posicionamento é esse, é de aproximação, mas havendo empate, eu 26 

voto Vereador Charuto, sem problema nenhum, isso é questão de regimento, né, Vereador Vidal, pois 27 

não. A palavra esta com o Vereador Viral Amaral: Não é o caso de estar a favor ou não, todos nós 28 

estamos a favor da homenagem e também não estamos questionando a questão de que não vai ter publico, 29 

com certeza vai ter publico, essa não é a questão da discussão, a questão é de levar a estrutura, porque já 30 

aconteceu conosco de levarmos a estrutura, o Rogerio sabe disso, de chegarmos no lugar e a estrutura ser 31 

precária não dando nem pra realizar a sessão como ela deve ser merecida e talvez até a homenagem, então 32 

isso é o cuidado que nós temos que ter. Outro cuidado é a questão da exceção, é muito boa a gente abrir 33 

exceção mas daqui a pouco nós teos que ter regra, nós temos que regrar as coisas, antes que nós se 34 

deslocarmos pra cá, essa mesa tem que regrar, porque senão todo mundo vai entrar com ofício aí porque é 35 

aniversario de uma cancha de bocha, vão chamar a câmara porque querem que a câmara vá la fazer uma 36 

sessão, isso aí ninguém evita, isso aí acontece, eu fiz uma brincadeira nesse sentido da cancha de bocha, 37 

mas acontece, porque quando nós fizemos aí as próprias homenagens que a gente faz nessa casa elas já 38 

estão ficando corriqueiras porque as pessoas tão fazendo homenagens assim pra qualquer um, estão 39 

pegando qualquer coisa, estão fazendo homenagem, querendo agradar politicamente aqui e ali, e a pessoa 40 

que é home geado não tem nenhuma h9istória, então nos temos que ter o cuidado (...) Que nem uma placa 41 

da câmara ali que a gente deu, então a gente tem que ter cuidado, tem que regrar isso e quem tem que 42 

regrar é a mesa, entendeu, nós até podemos ir lá em Bom Retiro, mas tem que ter uma regramento, senhor 43 

presidente, (..) O que mesa decidir o que a maioria decidir nós vamos estar lá presente, mas que agente 44 

tem que ter o cuidado, tem que ter o cuidado, com certeza.  A palavra esta com o Vereador Fabiano 45 
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Pires: As colocações do Vereador Vidal e do Vereador Chico são pertinentes, no que diz respeito a 1 

padronização dos eventos, dos custos né, das nossas sessões, da logística de transporte, do desgaste do 2 

material, mas neste caso em especial né, e também concordo que tem que ter um regramento claro das 3 

exceções né, um regramento muito claro e bem objetivo, mas nesse caso da escola Sergipe, que além de tá 4 

vivendo um momento especial, da sua comemoração de oitenta anos, também vive um dilema que é da 5 

luta incansável de disponibilizar pra comunidade o ensino médio, por que a maioria dos estudantes 6 

terminando o ensino fundamental, acabam parando de estudar, então é o momento de fortalecer aquela 7 

escola, de fortalecer aquela comunidade, já realizamos recentemente uma frente parlamentar pra auxiliar a 8 

comunidade na implantação do ensino médio, ainda não foi possível, mas a luta continua, né Vereadora 9 

Daiane, então neste caso em especial, eu sou favorável a sessão especial lá no, na escola Sergipe. A 10 

palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Boa tarde a todos , bem debate muito pertinente mas 11 

eu sou favorável abri essa sessão sim primeiro  por que é oitenta anos da escola Sergipe segundo por que  12 

é uma escola nesse momento é uma escola de lata eles estão passando por inúmeras dificuldades  na 13 

questão da área  a onde sera construído esse fui dos motivos pelo qual não foi possível implantação do 14 

ensino médio ainda foi bem colocado pra nos pela secretária de junto  educação do estado senhora Iara 15 

Bortifan  que não tendo laboratório de informática não tendo biblioteca não tendo nem sequer estrutura  16 

dessente por que os contêiner estão ficando bem precários o piso já esta sedendo   que não seria possível 17 

implantar o ensino médio  realmente com essa estrutura se torna uma situação bastante inviável  e o 18 

pessoal bom retiro merece sim essa homenagem essa questão da aproximação conforme foi falado com o 19 

presidente nos precisamos ter acesso aos distritos também e aproxima los que pra eles é muito difícil por 20 

que atualmente vira sede da cidade quando que a gente vai ver o pessoal do distrito bom retiro presente na 21 

sessão câmara de vereadores mesmo se você coloque transporte em uma sessão especial ou é algo muito 22 

mais complicado trazer eles pra cá que nos irmos até lá vai gerar despesas com certeza mas a câmara tem 23 

inúmeras despesas e inúmeras outras situações e acho nesse momento é uma despesa em  se tratando na 24 

homenagem que é oitenta anos será de grande valia então eu sou favorável seja lá no distrito sim a sessão. 25 

A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Ainda falando sobre o que o Vereador Vidal falou e 26 

o Vereador Chico acho que todas as falas aqui, aqui é local de se debater, discutir e conduzir com 27 

tranquilidade, acho que a sua fala, Vereador Vidal, é pertinente, eu concordo plenamente com o senhor, 28 

de que nós não podemos desvalorizar, não podemos perder o mérito, não podemos deixar com que esta 29 

casa perca o mérito de suas ações, nós não somos coadjuvantes, as vezes a gente percebe que o vereador 30 

em algumas circunstâncias ou a Câmara de Vereadores ela é taxada como coadjuvante, como alguém que 31 

apenas faz parte de um cenário, como é que se chama? Os, tem os atores e aqueles que aparecem no meio 32 

da multidão assim... os figurantes, nós não somos figurantes, nós somos protagonistas de um cenário 33 

político e isso nós devemos fazer, é, exercer esse protagonismo com muita seriedade e critério e eu 34 

concordo plenamente com o senhor de que a gente estabeleça critérios sim, né, buscando a participação 35 

de todos os vereadores, né, que a gente estabeleça critérios sim pra não se perder o mérito de uma sessão 36 

solene, de uma sessão extraordinária, de uma homenagem, concordo plenamente, né, e se aqui for 37 

aprovado esse, esse requerimento e seja efetuada essa homenagem lá, eu concordo sim que se puxe 38 

imediatamente uma discussão para que não se perca, é, o norte, o rumo das coisas e a gente então tenha 39 

tranquilidade de produzir um documento com critérios para as sessões saírem de dentro desta casa, se os 40 

senhores assim concordarem com a discussão ampla de todos e com o direito que é de cada um de se 41 

manifestar é da gente construir então. Concordo plenamente com o senhor, né, nós aprovando, nós vamos 42 

construir, não aprovando também, respeitando aqui a representatividade do nosso. Não sei se tem mais 43 

alguém que queira se manifestar? A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Uma parte ,bem 44 

lembrando pela a Daiane todos nos vereadores aqui na casa os noves estão participando da comissão da 45 
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educação né que  tá tentando destravar esse recurso que será importante da implantação do segundo grau 1 

lá mais que tardio né que a situação dele é bem precária ocorre se não me engano ano passado já tentaram 2 

tirar o EJA que umas das atividades que tem dado condições minimas pra formação do segundo médio lá 3 

se nos não tornar uma mais atitudes mais fortes assim em relação a isso talvez no futuro nem escola 4 

teremos lá então faço. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Senhores não tendo mais 5 

ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, 6 

aprovado por todos os Vereadores. Deixamos aqui muito bem registrado a fala do Vereador Vidal aqui de 7 

a gente construir um processo. A palavra esta com o Vereador João Cardoso: Presidente justificativa 8 

de voto quero agradecer e respeitar a posição dos dois vereadores eu acho isso mesmo acho que a gente 9 

tem na casa não concordar com tudo colocar os vales pra tornar mais produtivo casa todo mundo olhando 10 

pra frente todo mundo só olha a nuca do outro a gente trem que espalhar as nossas diferenças fazer debate 11 

e argumentar o debate agradeço também ai em nome lá que quis fazer esse requerimento o apoio de todos 12 

os vereadores votaram favorável e também sou super favorável tem que ter regras é isso né pra não 13 

regularizar a sessões enfim a câmara municipal o poder municipal legislativo mais quero dizer também 14 

embora você acha que nos tivemos em algumas sessões indo pelos bairros pobres de gente mais não tem 15 

como falar o que a câmara não foi né uma questão muito rica quando a gente vai nos lugares 16 

principalmente picada, bom retiro ,muitas vezes no parque no assentamento a gente foi que ia a gente ver 17 

a dificuldade se é difícil ir lá uma hora duas horas fazer uma sessão falta luz não tem telefone que não tem 18 

estrada que não tem ônibus que não tem saúde que não tem estrutura e ai você tive duas horas a gora você 19 

não teve a vida toda lá a questão é do bairro não é todos os bairros nosso principalmente é bom retiro nos 20 

não temos professores da localidade Vidal por que ,porque as pessoas são obrigadas a casar se cedo e 21 

mora lá ou se embora da cidade pra não voltar mas do bairro por que não consegue concluir o segundo 22 

grau pegar uma raiz lá ir embora e voltar pra li então as professoras são tudo de fora então essa é uma 23 

coisa que marca muito mais é uns dos bairro mais antigo da região aqui do Guaíba primeira papeleiras do 24 

Brasil e  ela apodreceu tá caindo tudo lá e o bairro não conseguiu por que por causa das condições 25 

imposta  aquele local lá geografia de outras decisões e tal isso é muito importante a gente valorizar um 26 

pouco vendo como que a gente vai estruturando melhor lá eu acho que né os últimos anos pra cá vem se 27 

estruturando aquele bairro com saúde todas as questões agora tá faltando muito  ainda não telefone nos 28 

tempos de hoje a vinte cinco trinta minutos no centro de guaiba né então tudo o que você fizer lá é 29 

valorizar o espaço  acho que é uma luta que a câmara travou aqui claro destravar ainda não é só os 30 

vereadores estar a favor travar isso tem que ter entendimento  é questão da escola lá pra ter o ensino 31 

médio tem que ter uma escola tem que ter defini essa questão pra dai sim ter ensino médio ter outros 32 

cursos até a pouco cursos profissionalizante precisa formar alguém pra trabalhar lé trabalhar fora  que se 33 

forme lá então quero agradecer ai  dizer que certamente articular certamente vai ter uns gastos mais nosso 34 

municio e a câmara tem dinheiro pra fazer esse tipo de gasto esse gasto é investir no povo né se faz 35 

muitos outros gasto em outros lugares que não  investimento no povo que não leva a nada então esse vai 36 

ser uma gasto que vai investir lá que vai valorizar lá  então quero agradecer ai os colegas vereadores por 37 

ter votado por ter estar junto e torcer junto e também na assembleia legislativa lá no grande expediente 38 

nos estávamos lá como vereadores de eldorado do sul obrigado. A palavra esta com o Vereador 39 

Fabiano Pires: Senhor Presidente gostaria de solicitar a apreciação do projeto de decreto n°01 da 40 

comissão constituição e justiça em regime de urgência. A palavra esta com o Presidente Gelson 41 

Antunes: Muito bem Vereador Fabiano Pires, esta em discussão o pedido do Vereador Fabiano Pires, A 42 

palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Gostaria de incluir também o projeto 071 de lei do 43 

poder executivo e votarmos ele com regime de urgência hoje. A palavra esta com o Presidente Gelson 44 

Antunes: vamos discutir separado, se a senhora concorda , então primeiro o pedido do vereador Fabiano 45 
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então depois discutimos o pedido da Vereadora Daiane, esta em discussão o pedido de Vereador Fabiano 1 

pires, A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Tem essa urgência de votar urgência esse 2 

projeto .A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes : Sim, pelo que sei, ele era pra ser votado 3 

senhores não estou muito a bem a par do processo acho que o vereador chico colono esta mas a par pelo o 4 

pouco que sei mas é foi aprovado dois mil e nove dois mil e dez e dois mil e onze que veio junto houve 5 

um momento de lapso isso ai e deixa fazer uma defesa da melissa que estava em licença maternidade e 6 

alguém que estava ali de forma desavisada  arquivou esse processo não foi votado dois mil e onze por isso 7 

agora tem a necessidade se os senhores nos ajudam da gente votar em regime de urgência por que houve 8 

essa perdida na casa . A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: Pois é presidente só que assim 9 

ó isso é uma coisa um ato mais importante dessa casa que é aprovar as contas ...no final de conta acredito 10 

que não vai ter problema nenhum mais acho pelo menos vamos poder olhar esse processo não 11 

conseguimos ter olhar né se houve testamento ou não houve qual até por que são sete ,seis volumes né 12 

então eu não vejo razão votar com urgência ...já tá atrasado mesmo né mais eu gostaria de ter acesso pra 13 

olhar o processo enfim né nada contra por que é esse é um ato mais importante  pra nos da casa por que 14 

tem que tramitar isso em torno trinta dias na casa quando ele entra até porque tem que passar em várias 15 

comissões fazer todo os debates desse projeto eu vejo votar d urgência é uma coisa tão nem entro ele vai 16 

entra né na ordem do dia .A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes : Na verdade ele já esta na 17 

casa desde dois mil e dezesseis .A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: Então né é culpa nossa 18 

então não entro né tá entrando agora né . A palavra esta com o Vereador Francisco Alexandre 19 

Morfan: Na verdade eu era o presidente em dois mil e dezesseis, ele deu entrada na casa, como era um 20 

ano eleitoral não poderia ser votado ficou pra primeira sessão do ano de dois mil e dezessete, a Melissa 21 

entrou em licença maternidade, ouve uma falha da administração da casa naquele momento e na verdade 22 

tá aqui pra ser analisado e votado, desde o ano de dois mil e dezesseis, então tem certo tramite já de 23 

urgência que ta pendente e tem que haver aprovação da casa (..) Mas nada impede de entrar hoje e ser 24 

votado na sexta-feira, mas se pudesse votar hoje pra nós pro governo seria importante.  A palavra esta 25 

com Vereador Rogerio está com a palavra: Não, não impede em nada o governo, não atrapalha em 26 

nada, isso aí tu vai responder ao tribunal de contas, é as contas do prefeito, é só uma questão de a gente 27 

ter acesso a essas informações, a única coisa que eu peço é isso, porque é uma prestação de contas, uma 28 

avaliação de um ano de contrato e eu não vejo a razão dessa, bom houve um erro, houve um erro, não vai 29 

fazer diferença  nenhuma, o problema é a casa, não é nem o prefeito, é casa que não julgou as contas a 30 

tempo , isso sim pode vir a dar problema se o tribunal de contas pegar, não o prefeito, de forma alguma o 31 

prefeito que não teve nada a ver.  A palavra esta com o Vereador João Cardoso: É quero dizer e ia a 32 

pessoa presidente e chico colono na casa tinha que punir severamente quem deixou passar por que não 33 

tem como um processo ficar tanto tempo pra se votado aqui ia é outra questão não é nem é outra questão 34 

como um projeto da saúde ou desenvolvimento do município eu votaria no mesmo dia mais isso cabe a 35 

mim como fiscalizador estudar o processo que nem na minha mão chegou eu não posso voltar em um 36 

projeto que nem na minha mão chegou a dor do município e nem olhar o projeto e votar favorável ou 37 

contra é responsabilidade muito grande qualquer um dos senhores é uma responsabilidade muito grande 38 

já que não chegou pra nos estudar então eu diria assim da entrada na casa na próxima terça nos votamos 39 

sem problemas nenhum já ficou tanto tempo não vamos deixar esse pezinho ó deu entrada no mesmo dia 40 

e já votaram isso nos podemos ser questionado não só pela sociedade eldoradense podemos ser 41 

questionado pelo tribunal de contas externos então vamos estudar essa semana e semana que vem lemos e 42 

votamos tranquilamente. A palavra esta com o Vereador Vidal Amaral: Pelo o que eu to vendo é o 43 

vereador Fabiano pediu pra entrar na casa não pra votar em regime de urgência  já tá na casa tá entrando 44 

na verdade o que  acontece como a gente esse projeto já estava na casa ele ficou um monte de tempo ai 45 
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para que a gente tem um prazo eu gostaria que a melissa me dissesse se nos temos condições .A palavra 1 

esta com o Vereador Francisco Alexandre Morfan : Foi no ano eleitoral né .  Volta. A palavra esta 2 

com o Vereador Vidal Amaral : Senhor presidente  como estava em disposição desde junho de dois mil 3 

e dezesseis eu peço que coloque em votação o que a maioria decidir que seja catado .  A palavra esta 4 

com o Presidente Gelson Antunes: Senhores, vamos então, não sei se o senhor quer dizer mais alguma 5 

coisa. Eu diria assim, só por essa questão de estar na casa por todo esse período de tempo, estar na casa 6 

por todo esse período de tempo, houve a necessidade lá, na verdade acho que foi na quarta feira que veio 7 

esse oficio pra nós, já tinha passado na sessão passada, por isso que não entrou antecipadamente, a 8 

Melissa até fez um rastreamento, então vamos botar em votação o pedido do Vereador Fabiano. A 9 

palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Presidente, assim ó, só, só, só dei... me desculpe até ir 10 

de novo, mas assim ó é, eu me preocupo porque assim, a gente tá dando uma, uma, uma, uma acele, 11 

acelerando um processo, que realmente já entrou ano passado, só que assim, essa questão de... o projeto 12 

quando baixa as comissões ou voltar a votação não passa mais por nós, vereadores, né, nós só recebemos 13 

a ordem do dia conforme os projetos que tão ali e a gente trabalha em cima daqueles projetos que vão 14 

entrar naquela ordem do dia, porque o projeto pode tramitar vinte, trinta dias ou pode tramitar uma 15 

semana, enfim, né, então quando a gente recebe a ordem do dia, bom tá esse e esse e esse projeto em 16 

votação. A gente não vai lembrar que tem um projeto ainda que ficou pra traz, a gente não tem esse, isso é 17 

a secretaria que faz esse acompanhamento, então por isso que eu digo assim ó, está entrando hoje de dois 18 

mil e onze, não mas entrou em dois mil e dezesseis (...) projeto, eu me preocupo isso, votar de urgência 19 

uma coisa que já não tem diferença nenhuma se vota essa semana, semana que vem, é um projeto, uma 20 

coisa, não mas não existe diferença, não existe diferente porque já passou o prazo, o prazo legal já passou, 21 

então assim ó, eu me preocupo tu votar de urgência uma situação dessas que a gente não consegue nem 22 

analisar e assim ó, é um dos atos mais importantes dessa casa: aprovar as contas do Executivo, um dos 23 

principais atos, que vêm do Tribunal de Contas, então. A palavra está com o Vereador Francisco 24 

Alexandre Morfan: o tribunal de contas já aprovou, Vereador, já aprovou. A palavra está com o 25 

Vereador Rogério Munhoz: não, mas e, então e por que. A palavra está com o Vereador Francisco 26 

Alexandre Morfan: o tribunal de contas já aprovou, só veio pra nós (...) A palavra está com o 27 

Vereador Rogério Munhoz: então porque que passa na Câmara (...) A palavra está com o Vereador 28 

Francisco Alexandre Morfan: assim como foi as contas do prefeito Sérgio, veio de lá. A palavra está 29 

com o Vereador Rogério Munhoz: não, não tô falando contra ninguém, eu só pergunto o seguinte: por 30 

que que vem pra Câmara de Vereadores então? (...) A palavra está com o Vereador Francisco 31 

Alexandre Morfan: desde dois mil e dezesseis. A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: 32 

então, então (...) A palavra está com o Vereador Francisco Alexandre Morfan: só não foi pra votação. 33 

A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: se vem pra Câmara de Vereadores. A palavra está 34 

com o Presidente Gelson: Senhores! A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: se vem pra 35 

Câmara de Vereadores é porque tem um função que é os vereadores aprovar ou não, nós podemos não... 36 

nós podemos reprovar as contas do prefeito e aí. A palavra está com o Vereador Francisco Alexandre 37 

Morfan: (...) bote na ordem do dia. A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: nós podemos 38 

reprovar as contas, nós podemos reprovar as contas. A palavra está com o Vereador Francisco 39 

Alexandre Morfan: já que não tem (...)A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: entendeu? 40 

Então eu acho muito preocupante isso. A palavra está com o Presidente Gelson: Senhores! Senhores! 41 

eu respeito todas as opiniões arecem estavam em uma discussão e esta casa esta aqui pra isso e respeito se 42 

a maioria vamos  respeita o voto do senhores vereadores respeito a opinião novamente estamos aqui pra 43 

isso pra debater e discutir agora  uma coisa que me trazer uma certa tranquilidade como sabe  que nos já 44 

temos aprovação é do tribunal de contas , o tribunal de contas deu seu aparecer as contas do prefeito 45 
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favorável então esta aqui hoje ele tem a necessidade de esta governando a cidade tem necessidade desse 1 

documento e eu repito aqui que eu disse arecem projeto do vereador tigre que eu só tenho direito de votar 2 

se houver empate tigre se houver empate os senhores já sabem qual o lado vou votar pro lado do prefeito 3 

vereador do tigre , então tá bom vamos votar então em todo o respeito a gente ri mas é serio a questão né 4 

com todo o respeito os senhores eu coloco em votação o pedido do vereador fabiano pires em nos colocar 5 

em votação o projeto desculpa na ordem do dia e votar em regime de urgência projeto de decreto zero um. 6 

Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, o Vereador Rogerio não aprovou A palavra esta 7 

com o Vereador João Cardoso: Eu me abstenho, por não ter estudado o processo, me abstenho. A 8 

palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Muito bem o Vereador tigre se abstenho do voto, tendo 9 

sua justificativa, então ficou um voto contra um abstenho. A palavra esta com o Vereador Juliano 10 

Soares: Minha justificativa de voto é por que no ano passado a gente aprovou as contas do Prefeito 11 

Ernani em dois mil e dez e dois mil e doze, se eu não me engano e ficou esse ai por acidente, deve ter, em 12 

algum momento, não sei por que que sumiu né, mas se o tribunal de contas diz que as contas deles estão 13 

aprovadas, eu não tem por que votar contra, até por que eu não recebi o processo dois mil e dezesseis, não 14 

era vereador, então minha justificativa de voto é essa. A palavra esta com o Presidente Gelson 15 

Antunes: muito bem tendo sete votos. A palavra esta com o Vereador João Cardoso: A palavra esta 16 

com o Presidente Gelson Antunes: Muito bem agora eu coloco o pedido da Vereadora Daiane, chegou 17 

os projetos para os senhores de n°71 que é uma ajuda que a prefeitura da ai a cavalgada municipal em 18 

comemoração aos trintas anos de Eldorado do Sul, uma data importante, e aqui esta o pedido da 19 

Vereadora então para que se inclua na ordem do dia o projeto n°71 estamos com o prazo bastante 20 

esgotado , esta em votação os Vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por todos os 21 

Vereadores. Esses projetos baixam as comissões. PROJETO DE DECRETO COM ENTRADA: 22 

Projeto de decreto n°01 Autor CCJ , “Dispõe sobre aprovação das contas públicas do senhor Ernani de 23 

Freitas Gonçalves (Prefeito) e João Carlos Vieira (Vice-Prefeito), Administradores do Executivo 24 

Municipal de Eldorado do Sul, referentes ao exercício de dois mil e onze (2011).” Esse projeto baixa as 25 

comissões. PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO COM ENTRADA: Projeto de lei n°18 26 

Vereador Rogerio Munhoz - PSB. Fica denominada a Unidade Básica de Saúde localizado no bairro 27 

Cidade Verde, como Unidade Básica de Saúde Claudiomiro Kraschefski (negro). Projeto de lei n°19 28 

Vereador Fabiano Pires – MDB. Institui no calendário oficial do município de eldorado do sul o 29 

dezembro verde, mês da reflexão sobre o abandono de animais na cidade de Eldorado do Sul e outras 30 

providências. Projeto n°20 Gelson Antunes – PDT, Denomina “Praça Waltony Pereira Espíndola” a 31 

praça nova ao lado da Caixa Econômica Federal, no bairro Loteamento neste Município. A Palavra esta 32 

com o Presidente Gelson Antunes: Nós queremos aqui, é, registrar presença da filha do seu Valtoní 33 

Pereira Espindola, aos familiares que vieram hoje aqui, é, a Márcia e a Marta né, que por sinal no dia da 34 

inauguração da praça, era o dia que o seu Valtoní estaria aniversariando né, então, está hoje dando entrada 35 

nesse projeto, será votado na próxima terça-feira que vem, ai será apreciado e discutido por todos os 36 

Vereadores aqui tá, agradecemos muito a presença de vocês, bem como presença da comunidade os 37 

assessores aqui estão, sejam sempre bem vindas a esta casa.  PROJETO DO PODER EXECUTIVO 38 

COM ENTRADA: Projeto de lei n°67 , "Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, 39 

que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei 40 

Orçamentária Anual 2018." Projeto de lei n°68 , "Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 41 

2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei 42 

Orçamentária Anual 2018." Projeto de lei n°69 "Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 43 

2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 - Lei 44 

Orçamentária Anual 2018." Projeto de lei n°70 "Altera a Lei n° 4.690, de 18 de maio de 2018, que Cria a 45 
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Biblioteca Pública Municipal de Eldorado do Sul e dá outras providências" Projeto de lei n°71 Autoriza 1 

o Poder Executivo Municipal a Doar R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais), à Cavalgada Municipal em 2 

Comemoração aos 30 (trinta) anos de Eldorado do Sul .Todos estes projetos baixam as comissões, do n° 3 

67 ao n°71 , ainda em tempo do poder legislativo ainda não citei n°18 ao n°20 tambem baixa comissões. 4 

Neste momento eu suspendo a sessão para dar inicio as comissões permanentes quando são as quinze 5 

horas e vinte minutos. Reabrimos a sessão quando são quinze horas e vinte e oito minutos.  ATAS 6 

PARA VOTAÇÃO: Ata da Sessão Solene 01 de 06.03.2018, Ata 05 – Sessão Ordinária de 13.03.2018, 7 

Ata 06 – Sessão Ordinária de 20.03.2018, Ata 07 – Sessão Ordinária de 27.03.2018. , essas atas estão em 8 

discussão não tendo ninguém para discutir eu coloco elas em votação, aprovado por todos os Vereadores. 9 

PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO:  Projeto de lei n°63/2018 Este projeto 10 

tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e 11 

votado, o projeto esta em discussão, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado 12 

por todos os Vereadores. Projeto de lei n° 64/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os 13 

pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, , A 14 

palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Primeiramente parabenizar o executivo municipal que 15 

está recebendo aí o grupo do remo, sei que o valor não é aquele que eles esperavam, mas tenho certeza 16 

que ano que vem vamos trabalhar aí pra aumentar esse valor, um valor de (..) é um repasse apesar das 17 

estruturas pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Sei que é um trabalho que tem um custo muito 18 

alto, é uma luta antiga de vocês, então estão de parabéns elo trabalho que vocês  vem desenvolvendo, 19 

atendendo muita criança hoje, fizeram receberam também, sediaram a copa nacional de canoagem esse 20 

ano, com louvor, em pareceria também com o executivo, então o executivo ajudou bastante também lá, na 21 

estrutura, sempre tem aqueles probleminhas, não existe perfeição, então parabenizo o prefeito Ernani por 22 

está ajudando a dar condições mínimas pra eles esse ano, ano que vem tenho certeza que será uma não 23 

diferente e parabenizo a entidade a (..) que vem fazendo um belo trabalho com pessoas profissionais que 24 

vem fazendo o belo trabalho a nível nacional, então fico feliz e acho que é um belo recurso da secretaria 25 

da educação, como a Daiane falou né (...) ano que vem seremos parceiros, essa casa será um parceiro pra 26 

melhorar esse recurso e vai depender também dos resultados né, aplocar bem esses recursos mesmo, que 27 

embora pequeno aplicar com responsabilidade pra que ano que vem estejamos fazendo muito mais.  A 28 

palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Senhor presidente ,nos sempre aprovamos e 29 

aplaudimos quando vem  projetos dessa natureza pra qui pra  casa a CECEL  desenvolvendo o trabalho 30 

bastante tempo e a gente tem acompanhado  os campeonato por duas vezes já  na prainha da Sans Souci  31 

acompanhado o campeonato de canoagem né e ao mesmo tempo não é  só campeonato é formação de  32 

jovens e dando oportunidade pra jovens um projeto bom que traz saúde que traz desenvolvimento como 33 

cidadão né que traz essa questão educacional né todo esse trabalho com esse jovens né  de vez de estar na 34 

rua esta ocioso esta lá dentro de um  projeto importante como esse e como os outros que  destaca aqui 35 

nessa casa e agora com esse recurso a prefeitura que esta disponibilizando mensais não é muito né a gente 36 

sabe disso mais dentro da realidade do município o que dava pra fazer né eu pedi a copia do projeto rema 37 

eldorado li ele na integra foi muito bem elaborado por vocês bom projeto ali solicito  pede bem mais de 38 

recurso né claro pra ampliar bem mais a capacidade de trabalho de vocês  mais tenho certeza com esses 39 

recursos vão poder fazer bastante coisas pra poder desenvolver bem essa garotada e ai quem sabe trazer 40 

muitos  mais medalhas e muito  mais troféu pra nos aqui pra nossa cidade  e representar muito bem a 41 

nossa cidade por todo esse brasil afora ai até no exterior a gente já sabe que tem atleta classificado ai 42 

competições internacionais isso é louvável e isso  é importante pra nos como vereadores e isso é 43 

importante  pro município essas pessoas não só renomada  são projetos importantes que também o projeto 44 

vai junto com os atletas nas competições então somos favoráveis muito contente de estar votando esse 45 
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projeto . A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Eu fico muito feliz depois de tanto tempo 1 

Presidente Fábio, de estarmos finalmente concretizando esse sonho da realização desse projeto, por que é 2 

uma luta muito antiga, da época que eu era diretora de esportes ainda em dois mil e cinco, infelizmente na 3 

época o entendimento era de não fazer investimentos em esportes náuticos, pelo risco que no meu 4 

entendimento como educadora física, não existia risco, por que é extremamente seguro, né, com todos os 5 

equipamentos que são utilizados, e hoje a gente podendo, estar concretizando esse sonho de, estar dando 6 

um aporte, por mínimo que seja inicial, né, e saber que vai ser atendido principalmente a comunidade ali 7 

da Sans Souci e da Progresso, eu estive em reunião recentemente com a diretora lá do La Hire Guerra e 8 

ela realmente está muito preocupada com a situação dos jovens daquele bairro, e eu fiz essa promessa pra 9 

ela, eu disse não, logo em breve a gente vai ter a canoagem aqui, teremos a flauta, vamos em busca 10 

também do karate, enfim, quanto mais projetos possíveis, melhor, pra que a gente possa tá envolvendo 11 

essa gurizada em atividades saudáveis, né, então que bom que o primeiro passo foi dado, né, e desejo 12 

muito sucesso no projeto e que a gurizada realmente se interesse, que eu creio que eles vão se interessar 13 

sim, e que possam se manter nessa prática, e gerar frutos é claro, como medalistas, né, como uma 14 

consequência do trabalho, mas nesse momento como um foco principal, como um projeto social, então 15 

sucesso a vocês e sou favorável ao projeto. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Não 16 

tendo mais ninguém para discutir, Também quero aqui deixar meu reconhecimento ao executivo pelo 17 

aporte que está dando as nossas associações  e as pessoas que lutam pelo desenvolvimento dos nossos 18 

jovens, parabenizo o Munhoz, luta desde sempre, peleia de um lado e de outro, e já trouxe eventos que 19 

com certeza virão outras vezes, eles verão um crescimento no nosso município, o evento da canoagem aí, 20 

tivemos um evento a nível nacional, onde tivemos muitos destaques ali, no que eu pude participar achei 21 

um negocio fantástico, então te parabenizo Fabio, pela tua luta, o jovem que aqui está, não tenho o nome 22 

aqui, acredito que seja, Leonardo, atleta e está aqui representando os demais, e eu sou extremamente 23 

favorável, as esses projetos, cada jovem que a gente conseguir absorver nesses projetos sociais, é menos 24 

um jovem, com certeza, que haveremos de tratar na dependência química, na violência e tantas outras 25 

consequências que o jovem ocioso acaba se envolvendo, eu estava analisando que, eu tenho parceria hoje 26 

com a prefeitura de Caçapava do Sul e Quaraí, e o mínimo que se recebe pra tratar um dependente 27 

químico, tendo um processo de recaída com um índice muito alto, muito difícil de recuperar um jovem 28 

depois de cair no submundo, o mínimo que se recebe é um salario mínimo, e a própria prefeitura de 29 

Quaraí paga para os casos mais complexos, que é (..) por dependente, por mês, então, isso é um grande 30 

investimento do município, parabéns ao prefeito Ernani, que abraça mais essa causa, que é pouco, mas o 31 

pouco direcionado nas mãos de pessoas do bem ele se torna muito, então, desejo a vocês pleno êxito, 32 

sucesso, desejo a vocês sabedoria para administrar esse pouco, porque não deve ser desprezado o dia do 33 

pouco, sem o pouco nunca se vai chegar no muito, então é apenas o inicio, desejo muito sucesso, a 34 

Associação da Canoagem e a todos os seus atletas que levam a bandeira eldoradense com dignidade, 35 

honrando o nosso povo por onde vão, parabéns prefeito Ernani, parabéns a todos os vereadores dessa 36 

casa, todos apoiam , e parabéns mais uma vez aí a todos os envolvidos que lutaram, não tendo mais 37 

ninguém para discutir eu coloco em votação os Vereadores que concordam permaneçam como estão, 38 

aprovado por todos os Vereadores. Projeto de lei n°65/2018 Este projeto tem o parecer jurídico 39 

favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta 40 

em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, aprovado por todos os vereadores. 41 

N°71/2018 Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta 42 

apto a ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta com o Vereador Rogerio 43 

Munhoz: Não, esse projeto Presidente, eu me posicionei, eu tinha aqui o projeto, tá aqui, eu me 44 

posicionei favorável à entrada com urgência na ordem do dia, diferente do que eu fiz na prestação de 45 
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contas ali do, da,  encaminhada pelo Tribunal de Contas porque entendo que a questão da cavalgada já é 1 

uma tradição aí na nossa, nossa, aniversário do município, né, e, e, e eu acho que não poderia faltar, né, 2 

faltaria alguma coisa no município se não tivesse a cavalgada de aniversário do município, então, 3 

começando por essa, dessa forma, então a gente mesmo sendo em cima da hora e os valores aqui não tão 4 

muito bem claro ainda como é que vai ser a prestação de contas, enfim essas questões todas aqui, mas a 5 

gente é favorável porque acha, eu acho muito importante ter a cavalgada, os gaúchos já estão 6 

mobilizados, estão esperando essa, essa organização dessa, dessa, dessa cavalgada, a Cabanha (...) vai 7 

coordenar, meu amigo Tonho Pires que é o coordenador lá, e, e aí então achamo por melhor, por bem 8 

talvez que tivesse mais uma semana pela frente, mas já vamos aprovar porque isso vai ter que fazer um 9 

convênio, vai ter que receber esse repasse podendo vir a atrasar aí a cavalgada, enfim, estão por isso 10 

presidente, a gente é sensível quando a situação é pertinente, a gente percebe que há necessidade, a gente 11 

nunca vai deixar de, de, de atropelar o processo, incluir na ordem do dia, enfim, pra que seja viabilizado, 12 

então, por isso eu faço questão de destacar, isso, esse projeto, por ser importante, a gente tá sendo sensível 13 

aí, a necessidade, aí desse recurso quanto antes possível. A palavra esta com o Presidente Gelson 14 

Antunes: Não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que concordam 15 

permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores.  PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO 16 

PARA VOTAÇÃO: Projeto n°17 , Este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das 17 

comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo 18 

ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que concordam permaneçam para estão, 19 

aprovado por todos os Vereadores. PROJETO DE DECRETO PARA VOTAÇÃO:  Decreto n°01 Este 20 

decreto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favorável, esta apto a ser 21 

discutido e votado, o decreto esta em discussão, A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Esse 22 

projeto decreto legislativo é esse já foi um exemplo que eu posicionei na minha frente entrada de urgência 23 

até por que considero principais atribuições nessa casa legislativa é a fiscalização e nada mais importante 24 

fiscalizar as contas do executivo não tô dizendo com isso que tenha que ser reprovado isso aquilo  não  e 25 

por isso não concordei com a entrada de urgência na ordem do dia né mais também sei que é muito 26 

importante se não tivesse que passar por essa casa legislativa só seguir aparecer do tribunal de contas não 27 

precisa passar por essa casa legislativa, nem precisava passar por aqui simplesmente o tribunal de contas 28 

mandava né os tramites legais só passar por essa casa precisa passar por essa casa tem que ter o aval dessa 29 

casa que tava no projeto falar nisso gostaria de saber qual foi o aparecer do prévio do tribunal de contas. 30 

A palavra está com o Presidente Pastor Gelson: se me permite, eu vou ler. A palavra esta com o 31 

Vereador Rogério Munhoz : pode ser. A palavra esta com o Presidente Pastor Gelson: emitiram-lhe a 32 

unanimidade, parecer favorável a aprovação das contas do administrador / administradores do Executivo 33 

Municipal de Eldorado do Sul correspondentes ao exercício de dois mil e oito, gestão dos senhores Ernani 34 

de Freitas Gonçalves e João Carlos Vieira em conformidade com o estabelecido no artigo quinto da 35 

resolução número quatrocentos e catorze de mil novecentos e noventa e dois, com o artigo quinto da 36 

resolução número mil e nove de dois mil e catorze deste tribunal, a divergência na origem (...) que 37 

promova medidas corretivas para as falhas apontadas nos autos especialmente em relação aos itens um 38 

ponto um e um ponto dois do relatório complementar número quarenta e quatro de dois mil e doze sob 39 

pena de em caso de reincidência (...) negativamente nos exames das contas dos futuros exercícios. Este é 40 

o parecer. A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz : pois é. A palavra esta com o Presidente 41 

Pastor Gelson: parecer favorável por unanimidade. A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz : 42 

pois é, então por isso que a gente questionou aqui, por que a gente não tem, ninguém sabia desse parecer, 43 

como é que tinha sido o parecer, eu tinha perguntado de manhã, foi aprovado por unanimidade, mas com 44 

ressalvas, então por isso que eu votei favorável nas comissões, eu não sabia que tinha sido aprovado com 45 
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ressalvas, mas infelizmente a gente não teve tempo, até tivemos o projeto na casa, não tivemos tempo pra 1 

analisar um pouco mais, então, por isso, presidente eu fui contra o pedido de urgência por causa disso, 2 

porque eu gostaria de ter acesso e voltar estar inclusive agora aqui até quero seje transcrita na íntegra o 3 

que eu estou falando e o meu posicionamento ali no pedido de urgência porque eu queria pelo menos ter 4 

lido o processo e quero pedir pro presidente a cópia, desses, desses, de todo o parecer, de todos os 5 

documentos, pra que eu posso também pelo menos mesmo depois de votado ter conhecimento mais dos 6 

apontamentos que têm, pede aí a correção de algumas falhas e gostaria de acompanhar isso, gostaria de 7 

saber se esse processo, presidente, então eu estou votando favorável nas comissões e vou votar favorável 8 

agora na sessão pelo fato de já saber o parecer, mas o fato de votar com urgência me preocupa muito 9 

porque daí já estamos indo contra um determinação e um principio da transparência que, que deve 10 

tramitar na casa todo o processo, já, já em alguns casos especiais, excepcionais, nós votamos de urgência, 11 

presidente, atropelamos o processo, o trâmite legal, mas num parecer, numa votação das contas do 12 

prefeito que vem pra essa casa pra ser analisado, tem sessenta dias conforme regimento interno, (...) do 13 

regimento interno ele tem que tramitar por sessenta dias na casa até que seje dado os pareceres, então não 14 

é pouca coisa, né, então a minha preocupação, o meu questionamento foi exatamente esse, presidente. A 15 

palavra esta com o Presidente Pastor Gelson: muito bem, Vereador Rogério, a secretaria vai passar 16 

todos os documentos pro senhor, bem como o Vereador Tigre que também solicitou, e esta em discussão, 17 

não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que concordam permaneçam 18 

como estão, aprovado por todos os Vereadores. NÃO HAVENDO USO DA TRIBUNA.  Só deixar um 19 

lembrete que dia vinte e quatro e cinco haverá expediente decorrência do cancelamento do júri popular, 20 

Quando são quinze horas e quarenta e oito minutos dou por encerrada a Sessão do dia vinte e dois de 21 

maio de dois mil e 22 

dezoito.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23 
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