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Aos dezenove  dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e sete  minutos, reuniram-se 4 

no Plenário Dejalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Plenária, sob a 5 

Presidência do Vereador Gelson Antunes e os seguintes Vereadores  Fabiano Pires – MDB , João 6 

Francisco Moraes Cardoso – PT, Rogério Goetz Munhoz– PSB, Jorge Vidal Amaral- MDB, Juliano 7 

Soares – PT, Daiane dos Reis Gonçalves – PDT, Francisco Alexandre Morfan – MDB e Delmar Nunes – 8 

PDT. Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Boa a tarde a todos  9 

senhores, havendo quórum regimental, vamos dar inicio a sessão Plenária. Versículo bíblico. Leitura 10 

das Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação: 208 Fabiano Pires – MDB- 11 

Dispõe sobre o implantação da praça pública no parque eldorado. Indicação: 209 Fabiano Pires – MDB- 12 

dispõe sobre a pavimentação asfáltica com construção de galerias de água pluvial no bairro delta do jacuí 13 

e dá outras providências. . Indicação: 210 João Cardoso – PT- Indica ao Poder Executivo Municipal 14 

através da sua Secretaria competente, que faça um estudo de viabilidade juntamente com a Corsan, da 15 

instalação de reservatórios de água por bairro.  Indicação: 211 João Cardoso – PT- Indica ao Poder 16 

Executivo Municipal através da sua Secretaria competente, que seja dado a continuidade na via de passeio 17 

da estrada da Arrozeira do Rio Grande do Sul até a entrada do assentamento Integração Gaúcha (IRGA). 18 

Indicação: 212 Delmar Nunes – PDT -Que o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria do 19 

Planejamento inclua  na reforma decendial do Plano Diretor a implantação de passeios públicos  20 

adequados a acessibilidade e ciclovias. Indicação: 213 Delmar Nunes – PDT- Que o Executivo 21 

Municipal, por intermédio da Secretaria competente, adote o serviço de limpeza contínua e instalações de 22 

lixeiras nas vias públicas centrais do município. Indicação: 214 Vidal Amaral - MDB -Que a secretaria 23 

competente adquira novos Monitores Fetais Indicação: 215  Rogério Munhoz - PSB -Que seja realizado 24 

estudo para  aquisição de uma área de aproximadamente 10 hectares para construção de um centro  25 

poliesportivo e de eventos.  Indicação: 216 Chico Colono - MDB -Seja trocada as lâmpadas nas ruas 26 

Tramandaí frente ao número 35 e Copacabana números 09 e 13,Bairro Sol nascente. Indicação: 217 27 

Chico Colono – MDB- Que seja feita uma limpeza na via, rua Martinho Poeta, localidade ao lado da 28 

saída do alojamento  do Grêmio, curva da borracharia no Bairro picada. Indicação: 218 Juliano Soares - 29 

PT -Recuperação asfáltica na rua 8 de Junho no Centro de Eldorado do Sul. Indicação: 219 Juliano 30 

Soares – PT- Construção de uma praça no Bairro Chácara  .Indicação: 220 Gelson Antunes – PDT- 31 

Solicito a criação de Comissão Temporária Externa, para acompanhar ""in loco"" a  situação das 32 

comunidades  afetadas    pelas chuvas e temporais. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: 33 

Aproveito a ocasião pra saldar bem vindo a comunidade os nossos amigos tradicionalistas uma satisfação 34 

que tenho conosco e Domingues (...)os assessores dessa casa Rogério também representando a imprensa 35 

bem vindo . A palavra esta com o Vereador João Cardoso : Presidente é eu tenho um pedido pronto ai   36 

gostaria que entra se  na ordem do dia pra fazer de dois requerimento de colocar  em suas mãos um deles 37 

que foi a questão de na verdade os dois polemicas nas redes sociais  e na rua vereadores um sobre o 38 

aumento das passagens   de ônibus que discutisse e debatesse e através da comissão a gente pedir trazer  39 

AGERGS até aqui pra dar explicação pra nós e pra comunidade e outro assunto também falta de cada 40 

casa de eldorado do sul   da minha da tua e da nossa a questão das interrupções da energia elétrica 41 
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também que um pedido que alguém da CEEE viesse até aqui nas comissões em uma sessão colocar a par 1 

por que tanta interrupções são os dois requerimento que gostaria com apoio dos senhores se pudesse 2 

entrar na ordem do dia de hoje.  A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes : Coloco o pedido do 3 

vereador tigre em discussão, é são duas pautas realmente  muito importante, não tendo ninguém pra 4 

discutir coloco em votação pedido do vereador  como não há  na ordem do dia vereadores que concordam 5 

permaneçam como estão aprovados por todos os vereadores, já vamos  então proceder a leitura. 6 

PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO COM ENTRADA - Projeto de 7 

Lei do Executivo 86 - “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o banco do brasil 8 

s.a., e dá outras providências.” baixam as comissões . REQUERIMENTO PARA DELIBERAÇÃO: 9 

Requerimento n°04 Ver. João Cardoso – PT: Solicita que seja feito um convite formal a CEEE para que 10 

o responsável pela região de eldorado do sul venha explanar os motivos das constantes faltas de energia 11 

elétrica. Requerimento n°05 Ver. João Cardoso – PT: Solicita que seja feito um convite formal a 12 

AGERGS para que o responsável pela região de eldorado do sul venha explanar, qual é a base utilizada 13 

para o valor da correção/reajuste da tarifa do Transporte Público. A palavra está com o Vereador João 14 

Cardoso: Presidente! A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: pois não Vereador Tigre, está 15 

em discussão os dois requerimentos. A palavra está com o Vereador João Cardoso: os dois 16 

requerimentos, eu, no primeiro, eu acabei colocando os vereadores aí cabe o (...) de cada um né, 17 

soubemos que todos já foram na empresa Guaíba, todos praticamente já fomos até a Metroplan, já fomos 18 

praticamente a AGERGS, já fizemos audiências públicas, ouvimos nos corredores toda hora esse debate, 19 

essa discussão do mau transporte público, é, agora nesses dias, é, se deu aumento, é, nos ônibus, nas 20 

passagens, é, tendo em vista que pelo que a gente vê nos meios de comunicação o óleo diesel baixou, se é 21 

o principal contingente que leva a subir (...) é o óleo diesel, não deveria ter aumentado e a comunidade 22 

também não entendeu isso, como é que se dá. Então, é, não tendo mais pra onde correr, eu conversei com 23 

o Rogério e peço a vocês também de que eu acho que o executivo e o legislativo, ele tem que tá presente 24 

nessas questões aí tanto de qualquer fato que atinja a nossa comunidade, o que nós atinge em cheio, tanto 25 

transporte público como a falta de luz elétrica ou de água que seja e que a gente fizesse esforço atrás das 26 

bancadas aqui, que a AGERGS então que é a agência, entre aspas, reguladora do sistema viesse explicar 27 

porque quando o óleo diesel baixa uma questão, né, teve aumento das passagens da Guaíba, mas de toda, 28 

praticamente a metropolitana, né, como nós pertence essa questão da Guaíba, é que nós viesse explicar e 29 

nós desse os dados porque a comunidade espera que os vereadores, o executivo, dê um retorno diga o que 30 

está acontecendo, e nós soubemos que temos uma comissão parlamentar tratando disso, né, mas que até 31 

agora a gente teve poucos avanços sob essa questão, quando você é de uma nova linha e tá quase 32 

retornando uma nova linha você recebe um aumento para todas as linhas aí é difícil trabalhar dessa 33 

maneira, e essa questão é da energia elétrica constantemente em todas as casas em Eldorado do Sul, eu 34 

acho que passou já por várias, bom, pode ser que estejam arrumando algumas linhas de transmissão, 35 

colocando postes e eu também já vim várias vezes, em vários locais, agora poderia também fazer um 36 

aviso antecipado, bom a gente teria que ouvir até porque se for investimento é uma coisa boa pra 37 

Eldorado, né, mas isso seria bom que a gente viesse também combinado que quando vai desligar avise as 38 

autoridades, avise os vereadores, avise a comunidade porque aí você vai estar sabendo, então eu coloquei 39 

esse debate também pra que alguém responsável da CEEE venha também a essa casa tanto numa 40 

comissão como na sessão é também nós prestar informações sobre esses assuntos que são pertinentes a 41 

nossa comunidade. A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: Reforçando o que o Vereador 42 

Tigre fala na questão da CEE e já temos problemas com a Corsan é provavelmente devo solucionar ao 43 

longo prazo é com a nova adutora capitação de água no rio jacuí a tendência é melhor já mais agora 44 
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ultimamente a CEE começou faltar a luz já ,mais regularmente aguá e a luz também eu não sei se é a rede 1 

que esta fraca a gente sabe que aumentaram muito elétricos o consumo de energia enfim acho é foi boa  2 

essa noticia Vereador realmente a gente pode sabe o por que ,constante falta de luz e a  gente possa dar 3 

explicação para a comunidade ,e a questão do transporte nos conversamos logo após das comissões aqui 4 

Vereador Tigre é exatamente nos que fizemos na bancada na frente parlamentar é nos debatemos fizemos 5 

audiência pública fomos da AGERGS ,como na Assembleia  Legislativa ,conversamos com o Presidente 6 

,fomos na empresa Guaíba tentando negocia ,algum bairros pro Centro Novo ,tentamos de todas maneiras 7 

de melhoras o atendimento da nosso transporte em pouco tempo fizemos toda ,diminui San Souci ,não 8 

tem linha de ônibus pro pessoal voltar de noite de Guaíba né tiraram essa linha que tinha e agora o 9 

aumento da passagem né e ai tendo em conta questão deferia ter abaixado o combustível enfim é o novo 10 

aumento do combustível  do ,da passagem do ônibus então eu acho que sim é acho que mais que na hora 11 

de tomar uma providência da oposição  do município da câmara dos Vereadores do executivo né  também 12 

junto pra gente né que possa né ,possa fazer um debate mais amplo dessa questão do transporte coletivo 13 

tudo bem que a gente precisa de um transporte interno a gente sabe dessa necessidade a gente sabe 14 

também dos estudos que já foram feitos universitário um transporte interno  mais a gente tem que buscar 15 

outra alternativa acho de repente o executivo o talvez tem que haver possibilidade financeiro lógico 16 

evidente mais depende inclusive ...uma parte desse transporte pra que a gente possa fazer transporte 17 

interno  i e amenizar um pouco essa carência que a comunidade tem  em se deslocar né , problema de 18 

deslocamento principalmente dentro da cidade pra fora do município então acho que é providencial essa 19 

,esses convites ai como a gente não pode intimar que eles venham aqui ,a gente convida eles que possam 20 

dar uma explicação melhor pra nós mais acho que temos que seguir adiante presidente não da pra nos 21 

aceitar simplesmente calado essas decisões unilaterais ai da AGERGS, Metroplan e empresa Guaíba.  A 22 

palavra esta com o Presidente Gelson Antunes : Não tendo as duas questões bastante importante  23 

colocamos então os requerimentos em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão 24 

aprovados por todos os vereadores. A palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: Presidente, uma 25 

questão de ordem, esse projeto oitenta e seis, primeiramente, é um pedido  de abertura de crédito, né, de 26 

(…) no Banco do Brasil e eu sou, pela justificativa eu sou inteiramente favorável, por que nos evita de 27 

contratar esse serviço que termina saindo mais caro, né, essas locações, né, só eu gostaria de solicitar 28 

informações ao executivo, pode ser através da rede (…), problema nenhum, a gente gostaria de saber 29 

quais os maquinários pretende ser comprado com esse valor, né e assim, os valores mais ou menos 30 

aproximados já foram dados, né, mas de repente seria interessante saber o que se gasta, quais os 31 

equipamentos locados que tem na prefeitura hoje, né e quais que vai se comprar, né, por que dai a gente 32 

faz um comparativo de custos, né e o que que vai custar e o que que, né, eu acho interessante isso, por que 33 

eu acho que é melhor o município ter no seu quadro, né, tanto de funcionários, quanto de equipamento, é, 34 

próprios, né, que isso também ameniza custos, né, diminui custos, eu já passei por essa situação, sei disso, 35 

né, na época eu tive que ainda reduzir alguns contratos que nós tínhamos por, pelo orçamento, por tu não 36 

ter o recurso, quando tu tem o recurso pra pagar é fácil, agora quando tu não tem, tu tem que reduzir e ai 37 

muitas vezes tu não tem uma máquina pra ti fazer um serviço, então isso é ruim, então acho que o 38 

município tem que ter sim o seus maquinários, seus equipamentos, pra que possa prestar o serviço pra 39 

comunidade, não só quando a gente tem dinheiro mas quando não tem principalmente, é o que a gente 40 

consegue suprir as carências.  PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO PRA VOTAÇÃO:  A 41 

palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Quero aqui saldar a presença do Secretario de 42 

transporte Lodear Dunga, bem vindo, uma honra te receber aqui nesta tarde. Projeto de Lei 14 -  autor: 43 

Ver. Juliano Soares- Dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para 44 
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doação às pessoas carentes e entidades beneficentes. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes:  1 

Este projeto tem pareces jurídicos favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto a ser 2 

discutido e votado, este projeto esta em discussão, A palavra esta com o Vereador Juliano Soares:  3 

Primeiramente gostaria de agradecer a contribuição da Vereadora Daiane e o Vereador Rogério Munhoz 4 

pra ajuda de texto e também do projeto em sí acho que  é um projeto talvez importante para o município 5 

essa autorização né ,esta vendo uma autorização para que o município receba essa sobras de materiais 6 

muitas vezes tem suas falhas e não tem o que fazer ás vezes ..comum ás vezes tu estalá com pilheiro de 7 

tijolo ou telhas tem azulejos cimento que e muitas vezes tu acaba ,ta terminando sua obra e você não tem 8 

o que fazer então se o município começar receber isso ai pode fazer habitação pode melhorar algumas 9 

habitações também ,então gostaria de contar com apoio de todos Vereadores ai ,que fosse aprovado aqui 10 

contar junto com o executivo municipal ,Vereadora Daiane ,já é aplicado já disse fiz um trabalho de 11 

procurar saber ver em quais municípios já tem essa lei a aprovada e tem mais já tem mais de dez vendo 12 

isso inclusive até essa semana que vem vou receber um relatório do município que já fez isso criou em 13 

um ano dez habitações simples com poucas que na soma de tudo veio ajudar a comunidade maior mais 14 

carente ,e também vai ajudar também do crivo da assistência social muitas vezes  por sinistro né ,tem 15 

temporais falta telhas não tem ,precisa fazer uma compra preferencial leva alguns dias e já estiver um 16 

estoquisinho ali já podemos atender algumas famílias então é um projeto importante agradeço ai a 17 

contribuição de todos os Vereadores e também gostaria de contar com o voto de todos vocês obrigado. A 18 

palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz  Presidente ,eu tenho prazer de contribuir com o 19 

Vereador Juliano né algumas coisas mais entendimento por que a gente ver atribuição com um projeto de 20 

lei sim tem noventa e nove porcento tem vice  origem  ou tem uma atribuição que permita no executivo 21 

que isso se torna incondicional a gente sabe disso mais eu também tem que perceber a iniciativa dos 22 

Vereador Juliano aqui desse projeto de lei é ele vai né hoje ,todo mundo ninguém quer mais parte todo 23 

mundo tem doação ,uma casa ,um terreninho pequinho na frente botar o carro algumas coisa 24 

assim,terreninho pequeninho com uma casa pequena ,hoje a coisa é praticidade ninguém gosta de terreno 25 

grande que se tinha antigamente né chico ,a casa grande terreno grande nem gosta não é muito chegado 26 

então termina as pessoas fazendo suas reformas suas ampliações e sobra material sobra azulejo ,sobra 27 

areia sobra brita a gente sabe que sobra e as pessoas muitas vezes não tem a onde colocar com essa com 28 

essa com esse projeto do município vai poder buscar essas sobras e poder direcionar através da assistência 29 

social de um projeto de uma avaliação enfim direcionada as pessoas mais carentes muitas vezes não tem 30 

condição necessária pra fazer uma reforma né então aí a importância do projeto o punho social desse 31 

projeto né por isso a gente pode dar uma contribuição né podemos ajudar por que acho que nos na 32 

verdade assim ó tem muitos dos projetos dependo do atendimento do executivo e de uma aceitação do 33 

projeto do executivo nesse caso aqui não tem grande custo aqui envolvido é o custo de buscar distribuir 34 

de organizar enfim mais é um custo já tá dentro de um custo  operacional da administração não teria um 35 

custo adicional do comodismo então eu acho por isso que eu acho que tendo em uma boa conversa com o 36 

executivo justificando explicando a importância do projeto a gente possa vir a sancionar esse projeto e na 37 

realidade nossa cidade . A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Bom agradeço o Vereador 38 

Juliano a gente poder colaborar por que o executivo pra receber qualquer coisa de pessoa física ou 39 

jurídica precisa de uma lei autorizativa  não só pra doar ou pra receber doações também como vai passar 40 

responsabilidade do gerenciamento do executivo desse resto de material temos que autorizar o município 41 

a receber e realmente o nosso receio com o vice origem vieram de uma determinada obrigação ...pequeno 42 

seria um espaço pra uma pessoa um terreno que a gente possa depositar um deposito de materiais esse 43 

resto de material uma pessoa pra fazer gerenciamento de receber e de distribuir né mais um assistência 44 
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social que já vai fazer o estudo social isso já é de pratica pra qualquer outro beneficio social então nos 1 

vamos junto conversar com executivo pra que sancione essa lei por que vai ter realmente um resultado 2 

social importante que é estar destinando sobras de materiais de pessoas que constituíram inclusive 3 

empresa pessoas jurídicas também fazer a doação estar repassando pra pessoas que estão dependendo de 4 

fazer reforma ou construção e ás vezes é um simples material é uma simples escora que sobrou lá da tua 5 

laje que fazer diferença na obra de alguém é ai você acaba jogando pelas esquina por que não sabe onde 6 

largar então isso vai até para os deposito de lixos em locais inadequados tendo um lugar específicos pra 7 

colocar esse material então nos contamos com os as apreciação dos colegas pra que junto com o executivo 8 

também pra aprovar esse projeto de lei . A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Acho que 9 

vocês fora muito felizes na fala de vocês, acho que a importância não é só em nós aprovarmos o projeto, é 10 

fazermos que ele funcione, assim como eu acredito muito nos mandatos de qualidade, essa legislatura tem 11 

mandatos de qualidade, a gente tem discutido muito isso, nós temos dialogado sobre projeto que são de 12 

importância pro governo, são de importância pra cidade e são uma maneira de organizar a cidade, nós 13 

temos um problema grave que é o lixo e muitas vezes coisas de qualidade são jogadas fora, coisas que 14 

podem ser bem aproveitadas por quem não tem, não é todo mundo que tem dinheiro pra melhorar sua 15 

casa, quem é que não quer melhoras sua casa, quem é que não quer ter uma condição melhor de vida, 16 

oferecer uma estrutura melhor pros seus filhos, todo mundo que tem sua família quer fazer isso e muitas 17 

vezes nós temos essa oportunidade de contribuir e eu acho que esses momentos que nos tornam, acabam 18 

nos tornando feliz no nosso mandato, de nós termos responsabilidade de fazer projetos de lei que visam 19 

sim, a chegar nessas situações, nessas condições que muitas vezes essas famílias enfrentam e que não tem 20 

soluções, muitas vezes ninguém tem ali cem reais, duzentos reais pra poder comprar uma telha, eu mesmo 21 

agora na enchente, naquele (...) que teve a gente visitou várias casas onde o granizo pegou e a defesa civil 22 

não conseguiu atender todo mundo, por que o recurso que tinha ali disponível era pouco pra aquela 23 

quantidade de famílias, então se nós começarmos e estarmos preparados pra essas eventuais 24 

possibilidades de acontecer isso e nós todos os momentos, todos os verão a gente passa por isso, todos os 25 

invernos a gente passa por isso, eu tenho certeza que nós vamos ser felizes em nosso mandato, contribuir 26 

pra que a cidade tenha aquilo que merece, contribuir pra que a gente tenha leis especificas pra que sejam e 27 

cheguem a nossa comunidade, então agradeço a contribuição dos Vereadores, assim como já tivemos a 28 

participação de Vereadores, o Vereador Vidal, Vereador Gelson, Vereador Fabiano, Vereador Chico, o 29 

Tigre aqui, em outros projetos de lei isso e também parabenizo o executivo municipal que faz essa parte, 30 

tava aqui agora a pouco o Dunga ai que vem fazendo um trabalho excelente (...) como secretário de 31 

transporte, fui questionado agora a pouco sobre o monitoramento de câmeras numa rede social e a gente 32 

já tem uma solução pra isso, já tá andando isso, já tem projetos de monitoramento de câmeras pra cidade, 33 

pra ajudar a melhorar a segurança da nossa população, então é esse ponto que nos devemos chegar, passar 34 

os nossos quatro anos não em branco, mas passar nossos quatro anos com qualidade no nosso mandato e 35 

assistindo aqueles que precisam, não só os empresários que vem e estrai o lucro da nossa cidade e levam 36 

embora, mas também assistir a nossa população que mais precisa do nosso mandato, nossos mandatos e 37 

aos secretários do governo, ao executivo municipal, obrigado Vereadores, obrigado a contribuição de 38 

vocês e conto com o voto de vocês.  A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes :Continua em 39 

discussão, parabenizo o Vereador Juliano pela iniciativa e a todos os que contribuíram, os recursos são 40 

finitos e as demandas praticamente infinitas pra gente né, a gente vê aí o quanto é difícil e esse projeto aí 41 

pra incentivar, em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos 42 

os Vereadores.  Projeto de Lei 19  "autor: Ver. Fabiano Pires - institui o mês de dezembro como mês de 43 

enfrentamento e reflexão sobre o abandono de animais na cidade de eldorado do sul e outras providências 44 
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. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes:  Este projeto tem pareces jurídicos favorável, tem 1 

os pareceres das comissões favoráveis, esta apto a ser discutido e votado, este projeto esta em discussão, 2 

A palavra esta com o Vereador  Fabiano Pires: Senhor presidente! Esse projeto de lei de número 3 

dezenove ele trata do enfrentamento e a reflexão sobre o abandono de animais em nossa cidade, então a 4 

ideia deste projeto em sua essência é não apenas no mês de dezembro, mas em especial no mês de 5 

dezembro, promover ações, efetivas ações de conscientização para minimizar os elevados índices de 6 

abandonos de animais em nossa cidade, então esse projeto ele vem pra complementar a nossa Lei 7 

Orgânica no capítulo dezesseis, no item quatro, cinco e seis que trata das questões ambientais, também 8 

complementa o nosso código municipal de posturas, o nosso código municipal do Meio Ambiente do seu 9 

artigo de número cinco que visa todos eles promover ações de educação ambiental e estimular a nossa 10 

comunidade. Então eu gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas para que também este projeto 11 

que visa à solidariedade, mas em especial a conscientização das pessoas a não condenar mais os nossos 12 

animais à morte abandonando-os em via pública e aí tem às questões relacionadas ao trânsito, à fome, ao 13 

frio, às doenças e maus tratos e por aí vai, então hoje a gente tem eventualmente as feiras de adoções e o 14 

nosso secretário, o nosso competente secretário vem com dez animais pra doação e às vezes volta com 15 

vinte ou trinta, então é através da conscientização, é através da sensibilização e de ações efetivas que a 16 

gente vai reduzir o número de abandono de animais em nossa cidade, então eu gostaria de contar com o 17 

apoio do todos os colegas aí, que me acompanhassem no voto em relação a esse projeto. A palavra esta 18 

com o Vereador João Cardoso:  Presidente, não sei se posso, quero parabenizar o Vereador Fabiano 19 

Pires e que acho que o projeto é bom, mas eu insistiria além da conscientização da população, é, talvez, 20 

código de postura enfim, é, por parte do executivo, cobrar mais, exigir mais e responsabilizar mais, por 21 

que principalmente nos finais de ano ou de grandes feriado, a gente vê na cidade e nas ruas ou nas 22 

estradas de Eldorado do Sul, um monte de cachorro andando sem ter pra aonde ir, as pessoas pegam 23 

quando o cachorrinho é pequeno pra mulher ou pro filho, acha bonitinho, mas não lembra que quando vai 24 

viajar e vai deixar a casa sozinha tem que levar junto ou colocar em um lugar que hospede o animal, não 25 

quer pagar pra hospedar o animal e não quer que viaje junto, fica bem mais fácil largar na rua e sair pro 26 

passeio, isso ta acontecendo cada dia mais na nossa cidade, esses dias eu fui visitar umas vilas e acabei 27 

passando pela Estrada da Roseira, depois pela Guaíba City e depois pela aquela estrada que quase 28 

abandonada é, entre o pedágio e a Sans Souci, cara, mais de dez cachorros eu vi andando pra cima e pra 29 

baixo, cambaleando de fome, no primeiro olhar da dó do bichinho ta ali, no segundo olhar tu fica (...) da 30 

cara por que alguém o recebeu ou comprou ou ganhou e largou ali e o que que tu faz, não tem o que fazer, 31 

se tu encontrar tudo os cachorros e ir lá pra casa, eu tenho dois que são de doação, não gostaria de ter 32 

aqueles cuscos lá, por que pra mim tem que ser de segurança, tem que ser cachorro de raça por que a casa 33 

fica a maioria sozinha, mas eles atendem mais ou menos, foi de doação, peguei de doação, mas ai os cara 34 

faz esse negocio, o que que causa nisso, questão de saúde pública por que tão na rua cheia de carrapato e 35 

outras coisas, o gasto público pro executivo, que é aquilo que falaste e gente vê atento isso, cada vez 36 

mais, é, o secretário ou alguém lá do meio ambiente vai preocupado lá, faz a (...) com dois, volta com dez, 37 

esse é o negócio e eu acho que tem que sentar, é, as secretarias afim e tirar uma meta pra isso, não sei 38 

qual a forma, se alguém tivesse a forma já tinha parado com esse negócio, mas eu não sei até onde que vai 39 

isso, entendeu, por que tá sendo assim ó, eu acho a principio sim, fazer materiais de divulgação, divulgar, 40 

por que antes de você pegar um cachorro, comprar ou ganhar, dado pra família e tal, você tem que pensar 41 

no após, depois quando vai passear e quando vai ficar grande, gasta um monte, hoje ter um cachorro não é 42 

pra qualquer um, a ração cada dia mais cara, medicamento e outras questões e depois eu acho que a gente 43 

tem que pensar numa maneira de cadastrar os cachorro nos meio do ano, que é mais, né, cadastrar, sei lá o 44 
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que fazer pra ter um controle, se é com chip, sei lá com que, mas tem que achar uma saída pra isso, não dá 1 

mais, em algumas vila já é uma questão de saúde pública e pro município é uma questão, muitas vezes, e 2 

ai a gente trabalha com as emendas parlamentares, pra vir pra saúde pra reforçar a saúde, muitas vezes se 3 

você olhar, no outro governo eu acompanhei uns dados, o custo com o gasto com os cães pra tratar lá no 4 

canil, pra ter veterinária, pra trazer uma ONG, não sei o que, era muito alto, quando muitas vezes você 5 

não tem um medicamento pra uma criança que vai no posto de saúde, essa é a verdade, né, então até onde 6 

essa responsabilidade vai, obrigado, senhor. A palavra esta com o Vereador Juliano Soares:  Um 7 

aparte, Vereador! Acho que só pra contribuir também é importante também a questão do castramento, 8 

fazer o castramento dos animais, porque um cachorro pode gerar dez filhotes em menos de seis meses, em 9 

menos de um ano pode ser superior a doze filhotes, então se a gente não fizer políticas, informativos 10 

falando da importância de ter seu animalzinho castrado pra não aumentar a população da cidade, a gente 11 

não vai ter controle, porque muitas vezes tu tem lá dez filhotes, lá, e o que tu faz, tu não consegue dar 12 

comida, tu joga fora, a gente cansa de chegar em certas ruas aqui que não tem acesso, que tem menos 13 

pessoas, chegar a ter filhote de gato jogado, filhote de cachorro, pecuária então nem se fala, ela não 14 

consegue abrir as portas sem ter cachorro na frente, eles largam famílias inteiras de cachorros (...), é 15 

simples, não é caro, é barato. É em torno de R$... pra fazer um castramento, tu tem teu animalzinho ali, 16 

conserva teu animalzinho, fora sem falar também nos carrapatos que também são transmissores de uma 17 

doença grave, tem um vírus que pode levar à morte também e a gente acompanhou um caso anterior uns 18 

anos atrás que (...) no bairro a morte de uma criança por causa de uma doença assim transmissível por um 19 

animal, então tem que ter esse investimento, eu acompanho o trabalho do Beto, na secretaria de saúde, ele 20 

tem feito um mapeamento em relação a isso, qual é as famílias mais carentes que não podem pagar 21 

porque a gente sabe que tem muitas famílias que querem fazer o castramento, mas podem pagar, então 22 

poderia deixar pra aquelas outras famílias mais pobres, mais humildes, pra que elas pudessem ter acesso a 23 

isso e ajudar elas de certa forma que muitas vezes não tem, não consegue pagar o básico em casa e tem 24 

seis animais, cinco animais. Obrigado. A palavra esta com o Presidente  Gelson Antunes : Continua 25 

em discussão,  muito bem parabéns vereador Fabiano controle e cuidado com os animais mais uma 26 

questão de saúde pública é bastante preocupante quanto se prolifera como o pessoal de eldorado a onde a 27 

gente vai nas regiões menos favorecidas economicamente atualmente é muito animais em situações 28 

precárias e as vezes as pessoas eu não sei como alguém pode ter coração de largar um pobre animal sem 29 

sombra de dúvidas são amigos do homem o cachorro um animal fantástico  extraordinária a amizade que 30 

ele tem com a gente tem certeza que o cachorro nunca abandonaria de jeito nenhum e a gente fica olhando 31 

e ali naquela estrada pra vive mesmo tinha dois que sobreviveram muitos anos muitos anos a base de 32 

pereá e coisas mais ai então uma questão pouco eu tenho quantos no parque eldorado tenho vários quase 33 

vinte cachorros  por que é as vezes vai moradores de ruas esses andarilhos eles vão caminhando na beira 34 

da faixa com o cachorrinho do lado e ai chego por lado fica dois três dias comigo lá uma semana e decide 35 

continuar a viagem e as vezes não quer levar o cachorro e fica lá o bicho e a gente vai cuidando e  a gente 36 

vê o quanto depois ele acaba se sentindo parte integrante da família da gente ele sente uma peça 37 

importante e as pessoas infelizmente acabam abandonando os bichinhos então todas as ações que venham 38 

controlar isso de insumo importância principalmente com extrema importância a onde estamos vendo ai 39 

que nunca se castrou tanto cachorro como tem se castrado agora uma ação feito muito forte ai pra conter 40 

essa explosão demográfica de cachorro por ai então eu parabenizo o secretário que esta cuidando disso ai  41 

parabenizo o secretário e o  Fabiano o vereador Fabiano que esta contribuindo pra ter melhor qualidade de 42 

vida na verdade nosso município, esta em votação vereadores que concordam permanecem com estão 43 

aprovados por todos vereadores . Projeto de Lei 22 autor: gab. presidência -Institui o Dia Municipal do 44 
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Chimarrão e dá outras providências. A palavra esta com o Presidente  Gelson Antunes: Este projeto 1 

tem pareces jurídicos favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto a ser discutido e 2 

votado, este projeto esta em discussão, esse projeto aqui surgiu quero aqui agradecer presença do Régis 3 

que esta aqui conosco e a família dele é um dia atrás ,uns dias atrás ai ele me sugeriu isso ai foi primeiro 4 

que falou comigo depois surgiu outras contribuições Régis ,Antônio Elias ,não me lembro quem mais que 5 

me falou sobre a instituição é do dia do chimarrão em Eldorado do Sul aqui estão gaúchos né saboreando 6 

um bom chimarrão né e acho que faz parte da nossa cultura chimarrão faz parte ,faz parte da nossa ,do 7 

nosso entrosamento quando chega se tiver um mate não falta boa prosa então quero aqui agradecer a 8 

contribuição de vocês apresentamos esse projetinho aqui quer nos temos o dia do calendário do município 9 

substituído do dia do chimarrão dia vinte quatro de abril né o dia do chimarrão do churrasco no Rio 10 

Grande do Sul ,e nos aqui fica o dia do chimarrão é Eldorado do Sul ,se destacando cada ano ,da questão 11 

da tradicionalismo recém estava aqui com a Vereadora Daiane ,que lamenta muito nos perdemos aquele 12 

passos vimos ali aquele passo da Olvebra a onde se nos tivessemos uma outra forma de politica pra 13 

habitação pra aquele espaço tivesse disponível para os eventos do tradicionalismo com certeza hoje nos 14 

seriamos a capital do tradicionalismo do no Rio Grande do Sul por que vocação nos temos nosso povo 15 

tem ,vocação tem nosso prefeito envolvido intimo ...com tradicionalismo e com certeza teria outro passo e 16 

agradeço as contribuições que hoje surge um novo espaço de evento para o município ,então aqui esta em 17 

discussão não tendo ninguém pra discutir . A palavra esta com o Vereador João Carlos : Em primeiro 18 

lugar eu quero te parabenizar por atender o pedido deles transformar em projeto, de que calendário 19 

município sou totalmente favorável, e sabe onde tem chimarrão trocado de mão em mão ali tem amizade 20 

ali tem algo muito bom e agradecer o gaúcho que antes nos trouxeram eu acho que era a tchê nos 21 

gabinetes e agora a (...) né, na mesa ervas boas né , e que continuamos tomando esses chimarrão em 22 

Eldorado do Sul e cada dia prosperando mais, então eu quero te parabenizar pelo projeto também pelas 23 

pessoas que estão aqui que faz parte para nossa tradição obrigado Presidente .A palavra esta com o 24 

Vereador Juliano Soares :Também gostaria parabenizar ,parabenizar o nosso representantes da 25 

gauchada e dizer que com com certeza é um projeto de lei importante pela tradicionalismo esse é o 26 

caminho né temos que ter raízes ,formar raízes ,te parabenizo presidente Gelson . A palavra esta com o 27 

Presidente  Gelson Antunes :  Muito bem não tendo mais  ninguém pra discutir coloco em votação 28 

vereadores que concordam permaneçam como estão aprovados por todos os vereadores ,agradecer a 29 

presença de todos nossos amigos aqui tradicionalismo ,tradicionalista né que vieram aqui nos prestigiar 30 

ficamos muito honrados por que é importante pra nos por que principalmente nessa casa  aqui é de vocês 31 

é importante que os senhores venham assistir a sessão  aqui os debates e também trazer as sugestões  32 

tenho certeza que todos os vereadores estão aberto a sugestões bem como eu também isso venha a 33 

contribuir crescimento e desenvolvimento e todas as formas de nosso município é projeto  número 34 

dezenove já foi e agora o projeto número vinte dois que já foi também acabou os projetos  legislativos e 35 

agora  secretária  proceda  a chamada para as explicações   pessoais. NÃO HAVENDO USO DA 36 

TRIBUNA . A palavra esta com o Presidente  Gelson Antunes :Um lembrete nesta quinta-feira dia 37 

vinte um de junho teremos sessão de julgamento tribunal de júri aqui então haverá expediente , 38 

agradecemos a presença de todos os senhores na ponte do Guaíba aqui domingues uma audiência publica 39 

na câmara municipal de Guaíba dia vinte e dois de junho  acho que é importante aqueles que podem 40 

participarem por de mais importante a presença por que vai tratar de concessões vai tratar de nossa 41 

rodovias ...aqueles que podem participarem dia vinte e seis e vinte e dois de junho de dois mil e dezoito as 42 

dezenove horas na câmara de vereadores de Guaíba  na avenida  sete de setembro .A palavra esta com o 43 

Vereadora Daiane : Convite, então presado Vereador, a comissão de economia e desenvolvimento 44 
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sustentável da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul, a comissão parlamentar de 1 

pedágios com tarifas justas para região Sul da câmara de Vereadores da cidade de Guaíba, (...) ponte de 2 

Guaíba, a vida e progresso vem primeiro, vem convidar a vossa senhoria para audiência publica que se 3 

realizara dia vinte e dois de Junho de dois mil e dezoito as dezenove horas, na câmara de Guaíba na Av. 4 

sete de setembro, numero trezentos e vinte e cinco , centro, de Guaíba, na oportunidade sera tratado (...) 5 

veículos que sera tratado a (...) de veículos emplacados na cidade, sera implantado novas (...) de pedágios, 6 

conforme os projetos de Lei mil e  vinte e três de dois mil e onze aprovado pelo congresso Nacional autos 7 

valores das tarifas das novas licitações expedições de notas fiscais dos usuários das estradas pedagiada 8 

quais rodovias e trechos que serão concedidos (...) cidades onde serão estalados novas praças de pedágios 9 

respectivas contribuições fiscais, apresentação das diferenças de valores das tarifas de um estado para 10 

outro, também sera entregue as autoridades (...) documentos provando que em outros estados a distancia 11 

mínima entre as praças de arrecadação (...) e no Rio Grande do Sul e a cada quarenta e sete virgula cinco 12 

quilômetros, a intenção e criar uma comissão da parlamentares Sul para acompanhar a elaboração e o 13 

andamento dos editais de novas (...) das estradas gaúchas, sem mais antecipamos nosso agradecimento, 14 

Guaíba quatro de junho de dois mil e dezoito. A palavra esta com o Presidente  Gelson Antunes : 15 

Muito obrigada vereadora, quando são quinze horas e quatro minutos dou  encerrada a Sessão Plenária. 16 
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