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Aos dez  dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às catorze horas e quatro  minutos, reuniram-se no 4 

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, Juliano Soares – PT, Daiane dos Reis 7 

Gonçalves – PDT, Francisco Alexandre Morfan – MDB ,Vidal Amaral – MDB e Delmar Nunes – PDT. 8 

Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Boa tarde senhores, havendo 9 

quórum regimental, vamos dar inicio a Sessão Plenária. Versículo bíblico. Leitura das 10 

Correspondências. ATAS COM ENTRADA.. Ata 13 – Sessão Ordinária de 15.05.2018.Ata 14 – Sessão 11 

Ordinária de 22.05.2018. Essas Atas baixam as comissões .INDICAÇÕES COM ENTRADA: 12 

Indicação: 249 Rogério Munhoz – PSB - Que o poder executivo, através de sua secretaria competente, 13 

viabilize a criação de uma farmácia, na Unidade Básica de Saúde, do Bairro Sans Souci e Bairro 14 

Progresso .Indicação: 250 Juliano Soares - PT- Substituição da rede de esgoto na rua Antônio Mariante 15 

com a rua Nossa Senhora Medianeira. Indicação: 251 Chico Colono – MDB- Que seja feito um mutirão 16 

para saibramento e cascalhamento da estrada da Arrozeira.. Indicação: 252 João Cardoso – PT- Indica 17 

que seja realizada a manutenção na Iluminação Pública da Rua Jaguarão com a Lindolfo Collor, no bairro 18 

Centro Novo. Indicação: 253 João Cardoso – PT- Indica que seja realizado o Asfaltamento na rua 19 

Jardim, no Bairro Loteamento. Indicação: 254 Gelson Antunes – PDT- Que o Executivo Municipal, 20 

através da Secretaria competente viabilize a regularização para disponibilização da Vacina Antirrábica à 21 

comunidade Eldoradense. Indicação: 255 Daiane Gonçalves - PDT- Que seja desenvolvido um material 22 

informativo sobre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher." A palavra esta com a 23 

Vereador Fabiano Pires: Senhor presidente! Questão de ordem eu gostaria de solicitar a entrada na 24 

ordem do dia das indicações duzentos e cinquenta e seis e duzentos e cinquenta e sete, ambas, haja visto o 25 

interesse público. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Esta em discussão o pedido do 26 

Vereador do Fabiano, não tendo ninguém pra discutir esta em votação  Vereadores que concordam 27 

permaneçam como estão , aprovados por todos os vereadores. Então peço   proceda a leitura da Indicação 28 

número duzentos e cinquenta e seis autoria Fabiano Pires - MDB, Indicação número duzentos e cinquenta 29 

e sete autoria Fabiano Pires – MDB. Indicação: 256 Fabiano Pires – MDB- Dispõe sobre a realização 30 

da campanha do agasalho no município de  eldorado do sul e dá outras providências. Indicação 257 31 

Fabiano Pires – MDB - Dispõe sobre a informatização dos consultórios médicos e odontológicos no 32 

âmbito do município de eldorado do sul, e dá outras providências.  A palavra esta com o Presidente 33 

Gelson Antunes: Senhores, tem um assunto que não está em pauta, não está na ordem do dia, mas eu 34 

gostaria de com a permissão do senhores, discutir um breve momento aqui, aproveitando o ensejo, dar 35 

boas vindas aqui ao Leonardo (..) aos moradores da Costaneira né, que estão hoje aqui nos prestigiando 36 

com a vossa presença, são sempre muito bem vindos, está aqui é a casa do povo, vocês nos prestigiam 37 

com nossa presença, (..) que a vereadora Daiane leu, ou melhor, um abaixo assinado, que hoje pela 38 

amanhã eu recebi a presença do presidente da associação, o Leonardo (...) solicitando o uso da tribuna, o 39 

nosso regimento os senhores são conhecedores que ele estabelece um prazo de quinze dias, então pedi a 40 

ele que oficiasse a casa, fazendo a solicitação do uso da tribuna, que hoje não seria possível por questão 41 

de regimento, mas ele o pessoal estaria organizado eu pedi a ele que viesse pois estaria nos honrado com 42 
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a sua presença na nossa sessão, e recebemos essa solicitação, um abaixo assinado aqui, solicitando uma 1 

moção de apoio ao bairro Costaneira para que se estabeleça de forma urgente uma das grandes 2 

necessidades e necessidade vital para a qualidade de vida dos moradores ali, a instalação de uma rede de 3 

agua e também de energia elétrica, todos nos somos sabedores dessa luta antiga e eu coloco agora aqui a 4 

disposição dos senhores essa solicitação dos moradores do bairro Costaneira, solicitando uma moção de 5 

apoio, se as residências que estão em situação regular hoje estão sofrendo bastante, hoje também ta aqui o 6 

nosso amigo Afonso da Corsan e foi oficiado, não tenho ainda a data, no momento ainda não tenho 7 

informação, solicitando a presença da Corsan e da Ceee, pra gente discutir a falta de agua, se as 8 

residências oficiais ou melhor, que estão regulares, estão sofrendo e muito co9m a questão da falta de 9 

agua e a questão de energia, porque Eldorado a coisa é muito boa, quando temos luz não temos agua, e 10 

quando temos agua, não temos luz, então parece que é batata né, pras senhoras que muitas vezes tiram 11 

uma folga e ficam em casa lavando roupa ou usando maquina, aí falta o negocio, tá demais, ta horrível, 12 

então eu deixo aqui pra os senhores discutir essa questão, se os senhores concordam e gostaria de pedir a 13 

manifestação para nos incluir na ordem do dia essa questão, então está aberta a essa manifestação dos 14 

senhores. A palavra esta com a Vereador Rogério Munhoz: presidente, claro uma moção tem que criar 15 

ela no momento que ela e criada é apresentada ela é votada né. Eu diria mais né pede a atenção da Agua e 16 

da luz, mas eu incluiria mais eu recebi uns telefonema mas enfim por meio digital ai recebi algumas 17 

reclamações tipo por estradas nas ruas e também drenagem porque essas épocas de chuva acaba 18 

inundando trasbordando os valos entupidos em alguns lugares , então eu sugeriria essa moção vai pro 19 

executivo né, a pra CEEE  essa moção  não esta tranquilo , então teria que ser diferente tem que ser duas 20 

moções né, na verdade porque tem umas solicitações que eu andei dando uma circulada lá na costaneira, 21 

realmente a questão da drenagem da agua da chuva, o esgoto a gente sabe que tem todo um processo que 22 

a gente sabe que tem que ser montado e precisa estrutura, agora que o município  recebeu a doação , mas 23 

enfim colocar o material na rua organizar rua e também a drenagem sugeriria que colocasse, mas como é 24 

uma moção  pra CORSAN especifica da CORSAN uma da CEEE teria que ser duas moções.  A palavra 25 

esta com o Presidente Gelson Antunes: Muito bem Rogério ,agora peço a satisfação chamar os 26 

companheiros ,companheira Vereadora. A palavra esta com o Vereador  Fabiano Pires: Como muito 27 

bem lembrado no inicio da sessão é esta casa é a casa do povo, representamos os interesses do nosso 28 

povo, então eu também sou favorável a moção, não só uma mas quantas forem necessárias pra ajudar os 29 

moradores da comunidade Costaneira a terem esses serviços básicos, que é a rede elétrica segura e 30 

confiável e também o abastecimento de agua, porque a agua é vida, a agua é utilizada não só na questão 31 

da produção dos alimentos, mas pra higienização e pra tudo, um dia sem agua já gera grandes transtornos, 32 

imagina vários dias sem agua, vários dias sem luz, tem gente aqui que já contabiliza enormes prejuízos de 33 

eletrodomésticos, no verão sofrendo que não tinha a energia pra rodar um ventilador, não sabe se pode 34 

comprar algo pra colocar na geladeira pois não sabe se a geladeira vai estar funcionando, então a gente 35 

está falando do básico do básico, mínimo dos mínimos, se a moção é uma ferramenta que pode ajudar a 36 

comunidade através do movimento né,  na luta pela moradia e tantos outros movimentos que forem 37 

necessários, eu também sou favorável que está casa também tenha um protagonismo nessas relações. A 38 

palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Seu Presidente, acho que a gente já vem também a algum 39 

tempo discutindo sobre a colocação de caixa d'águas por bairros, né, pra que seja, toda vez que falta um 40 

determinado trecho da cidade, água, todos os bairros ficam sem água, então acho que seria também de nós 41 

ampliar essa conversa que o bairro Progresso tenha uma caixa d'água especifica par atender aquele bairro, 42 

por que rompe a (...) lá no trecho de Guaíba, o bairro Sans Souci, o bairro Progresso, o bairro Sol 43 

Nascente, o bairro Itaí, todos os outros bairros ficam sem água, então pé bem complicado isso, isso a 44 
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gente já vem conversando há um tempo, né e a gente espera que isso aconteça e as nossas cobranças são 1 

essas, até por que água é um bem universal, a gente não tá disputando uma coisa que não é pública, por 2 

que as querem pagar isso, elas não querem de graça, então melhorar o serviço vai ajudar a diminuir as 3 

faltas de água, vai ajudar essas famílias a ter uma condição de tratar, por que a gente sabe que tem muitas 4 

crianças dentro dessas comunidades e grande parte das doenças são por fato de tu usar água inadequada, 5 

os postos muitas vezes tão cheio por dor de barriga, por virose que se pegam, muitas vezes, então a gente 6 

tem que ajudar isso, isso vai diminuindo também o custo do município, o município vai parar de investir 7 

um pouco de dinheiro nessas coisas e vai poder ajudar a melhorar a (...) dessas comunidades, melhorar as 8 

vias dela também, então sou favorável a moção e eu acho que a gente pode também fazer, eu sempre digo, 9 

a gente tem que ter, nós temos poder dos nossos Deputados, tem recursos, esse ano ai é um ano 10 

importante que se consolide-se, que os deputados firmem um compromisso com o nosso município e 11 

ajude a trazer recursos pra melhorar as vias públicas, pavimentação, que seja o pavs como a gente vem 12 

discutindo em alguns lugares, que é mais barato, é melhor do que fazer todas aquelas camadas de asfalto, 13 

pavszinho, (...) que vai ajudar a diminuir também e vai melhorar as condições de vida deles, pra quem 14 

mora dentro de Eldorado do Sul, eu sempre falo isso, a gente tem que trabalhar pras pessoas que estão 15 

dentro do nosso município, pra que elas tenham condições minimas de vivência, obrigado, sou favorável 16 

a moção, sim. A palavra esta com o Vereador Alexandre Francisco Morfan: Eu vejo assim , presidente 17 

que deveria ser três  moções uma moção  direcionada a CORSAN tem muita força da casa juntamente 18 

com a comunidade costaneira ,outra moção pra CEEE, mas principalmente para o executivo  que isso da 19 

força (...) com os moradores e os vereadores ,para que o executivo mande suas secretarias seus 20 

departamento fazer um investimento que o investimento chegue lá na área do saneamento básico fazer a 21 

drenagem pra que possa urbanizar o bairro  tranquilo e colocar ensaibramento nas ruas e levar 22 

tranquilidade pra aquelas pessoas que não são moradores da aqui hoje eldorado do sul o executivo tem 23 

responsabilidade através  porque levar investimento, porque não é possível LUIZ AFONSO a nossa 24 

comunidade viver todo dia, manha tarde sem agua porque temos trinta anos de municípios todo dia (..) do 25 

conde tem problema e a população paga por isso. A  gente é crucificado na rua porque os vereadores não 26 

vão atrás buscar solução e na verdade e falta de investimento da CORSAN  porque chega no final do mês, 27 

a conta vem  e a gente tem que pagar cidadão  paga pra um serviço de não tão boa qualidade, assim é a 28 

CEEE vários bairros todo dia não tem luz não é possível em pleno o século vinte e um as pessoas 29 

clamando que uma coisa mínima pra ter seu direito que a moradia, agua de qualidade e de educação de 30 

qualidade,  então assim de fazer investimento de verdade a nossa comunidade, muito obrigado presidente.  31 

A palavra esta com o Vereador João Cardoso: presidente, quero aqui concordar oque os vereadores já 32 

colocaram , mas aqui a gente não pode ser demagogo a gente tem que colocar as questões como elas são  33 

possíveis de ser executadas no ato  de responsabilidade que executivo tem. Quero parabenizar os senhores 34 

moradores da costaneira por organizar aqui hoje, mas a gente tem que colocar os pés no chão isso já 35 

colocado para os senhores vereadores nesse momento agora, eldorado do sul que é a cidade do ouro de 36 

noite falta luz e dia falta agua tem problema toda hora estamos ouvindo e recebemos pra reunir o bairro  37 

toda hora eu fiz aquele requerimento sobre os  senhores vereadores  através das comissões sobre a 38 

ARGEGUES e a CEEE vir aqui dar explicações sobre a constante falta de energia quase todos os dias  em 39 

eldorado do sul constantemente a semana se não é no bairro e no outro temos problemas sérios e 40 

problemas sérios é questão da agua que toda hora estoura a (...) e que te fazia um pedido planos para um 41 

oficio do nosso gerente da CORSAN que esta presente aqui sempre(...) a ajuda a resolver, mas muita 42 

coisa foge do alcance  (...) não tem todo o poder de investimento (..) depende da CORSAN fazer com 43 

isso, nós tem poder com a CORSAN com um plano de planejamento para eldorado do sul , primeiro agua 44 
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tem que ter um reservatório (...)  isso de sustentação para os bairros  que acabe não faltando, e ai uma 1 

orientação  da CORSAN cuidado com a agua  seu deposito pode esvaziar antes, então tem que ter  e a 2 

CORSAN esta fazendo isso , tem que ter por bairro  um reservatório  eu acho que esse é  um plano de 3 

investimento que tem a nós maiores problemas. A questão da CEEE também e poste caindo também tem 4 

que ter um plano de investimento ate pedi pra CEEE que nós apresente quanto que esta gerando em 5 

valores a energia elétrica  da CEEE que esta ai no caixa um no estado porque ela com as dificuldades 6 

ainda ela da (....) embora mediante a CEEE e a CORSAN (...) ela é pra atender bem  a população por isso 7 

queria fazer um (...) vou não muito bem na linha do chico colono veja bem apoio , mas assinar que eu não 8 

vi (...) se já esta ai se vamos fazer pra vocês não dar tiro no pé (...) da aquilo que eu pensava eu tenho que 9 

ler não apoio o projeto se não olhar o projeto, que sou vereador aqui pra votar as coisas com clareza que 10 

estou fazendo pra não ser cobrado depois, primeiro acho que a CORSAN e a CEEE  não fara o 11 

investimento que tem que fazer nos bairros  que toda hora faltando la no costaneira  um negocio 12 

provisório  uma rede elétrica provisória então tem que cobrar do executivo o plano um planejamento de 13 

urbanização pra fazer (....) enquanto nos outros lugares estão faltando então nós temos que cobrar  nós 14 

teríamos que mudar e o JOAO FERREIRA(...) mas tem que ver quando as coisa vão sair  do papel, por 15 

que você assinar um papel aqui (..) mas eu sei que a CEEE (...) não vai fazer uma coisa provisória pra 16 

amanha ou depois (...) a os vereadores me pediram agora tai (....) então fica meia boca continua dando 17 

problema então vamos ter que fazer as coisas certos , eu não sei oque foi feito ou não la na relação da 18 

agua mas teria que fazer uma coisa provisória pra não faltar agua de investimento mas o central esta na 19 

secretaria de habitação do município mas a urbanização das ruas  ver quem esta cadastrado direito ao O 20 

do terreno (...) e cobrar isso antes de qualquer coisa porque coisa provisória em eldorado ou meio pau nós 21 

já temos bastante(...) não apoio aquilo que não vi acreditar no papel que esta na frente , a gente não tem só 22 

o bairro costaneira com problema outros bairros com problemas agora  essa questão do JOAO 23 

FERREIRA pra dizer pra nós (...)  costaneira e fazer uma coisa provisória pra meia boca e fazer uma 24 

coisa  que não vai incomodar isto fica bonito no papel a gente que saber quando que tem as condições de 25 

fazer as ruas com empenho da CORSAN e a da CEEE pra também botar agua e luz e fica uma coisa 26 

bonita e depois tem a relação do cadastro que esta cadastrado que tem direito quem não tem (...) que são 27 

coisas que eu sempre reclamo, (.....) tem os direitos e deveres então acho que esta faltando a visita da 28 

CEEE que foi pedido requerimento de todos os vereadores pra gente colocar essa questão costaneira e 29 

falta de luz nos outros bairros  nos dando prejuízo social e econômico como também pra eldorado do sul, 30 

pra mim esta tranquilo eu apoio mas gente tem que conversar sobre esses assuntos, não pode ficar a eu 31 

apoio mas não era bem aquilo não eu apoio é isso dessa forma fazer coisas, obrigado. A palavra esta com 32 

o Vereador  Vidal Amaral: Quero cumprimentar a todos da ocupação Costaneira dizer que é um prazer 33 

receber vocês aqui na nossa Câmara de Vereadores e eu quero me ater no assunto que é a moção e 34 

referente à ocupação toda a fala de todos os colegas vereadores ela é importante, mas às vezes a gente 35 

foge do que é a proposta que vocês vieram aqui pedir aqui na Câmara e solicitar, então assim ó, a questão 36 

CEEE, a gente sabe que esse órgão, é, ele é administrado por cunho politico, e essa casa aqui ela tem 37 

representantes políticos de partidos a quais, é, hoje administram tanto, administram o estado, administram 38 

a CEEE tanto como a Corsan, então é importante sim hoje, estar a prefeitura linkada juntamente com a 39 

Câmara de Vereadores pra nós podermos caminhar junto e tentar arrumar uma solução pra ocupação 40 

Costaneira, mas todos também somos sabedores que a dois anos atrás teve um recurso, tem um recurso 41 

que foi liberado pra instalar água nessas comunidades e essas comunidades elas vão ser contemplada, a 42 

gente sabe que é demo, que é, é moroso devido a projetos e liberações, mas o momento de se mexer é 43 

agora, é importante vocês procurarem essa casa através do presidente pra gente assinar essa moção, criar 44 
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essa moção, para que apoie a luta de vocês, porque o momento é agora de pegar, porque somente os 1 

políticos que pode liberar essa água e mais ninguém, porque quem assina lá, que tá com a caneta na mão é 2 

pessoas cunho politico, então, o momento é agora. Essa moção vai ser importante e tenho certeza que 3 

também o prefeito Ernani no momento que precisar, ele também vai nos acompanhar, mas não adianta 4 

hoje nós tá, (...) sinceramente, não querendo desmerecer a fala de ninguém, a gente tá falando da água que 5 

falta em Eldorado aqui e ali, nós temos que ater nas comunidades hoje que estão na dependência, tipo o 6 

próprio Pinheiros aqui, que fizeram paliativo, claro que ajuda, colocaram caixa d’água nas casas, 7 

Vereador Rogério, mas é uma briga, toda a semana não tem gente, alguém de lá, que não me ligue, pra 8 

dizer: ‘Vidal, a água não chegou, estamos sem água’ e devem ligar pra outros vereador, devem ligar pro 9 

secretário de habitação, então vai ser mais uma coisa paliativa, Tigre, se nós colocar, é, reservatório de 10 

água lá, a gente que é que estancar essa sangria e já que tem esse valor, correr atrás para que aconteça 11 

antes que esse próprio governo saia, e se desvie esse projeto e deixe de vim beneficiar essas comunidade, 12 

eu sou favorável a essa moção e sempre serei favorável a qualquer tipo de reinvindicação que venha 13 

beneficiar a comunidade aqui de Eldorado do Sul. Obrigado. A palavra está com o Vereador João 14 

Francisco Cardoso: uma parte, Vereador, o que eu quis dizer é aquele negócio que é paliativo, que eu 15 

quis dizer, ô João é importante o projeto que tá (...) urbanização (...) fazer nas ruas que serão 16 

permanentes, foi isso que eu quis colocar entendeu, pra não colocar hoje uma coisa ali e acaba indo o 17 

investimento, é isso que eu quis colocar (...) essa emenda. A palavra está com o Vereador Vidal 18 

Amaral: Se me permite, é assim ó, na verdade o questionamento que eu disse é a questão dos 19 

reservatórios nas casas que eu falei. A palavra está com o Vereador João Francisco Cardoso: eu falei 20 

em reservatório em bairros grandes. A palavra está com o Vereador Vidal Amaral: é exatamente, tá 21 

bom, brigado. A palavra está com o Vereador Juliano Soares: uma parte, uma parte, acho que foi a 22 

mesma coisa que falei, eu me referi que a gente deveria ter reservatórios grandes, caixas que atendesse 23 

bairro por bairro porque se suspende ali a transmissão do percurso onde faz o preenchimento, mas a caixa 24 

tem água pra dois dias, três dias, pra população, eu acho que é isso que a gente se apega, até porque os 25 

ramais, acho que a gente votou ano passado né, as licenças autorizando o município a fazer isso, 26 

obrigado.  A palavra esta com o Vereadora Daiane Gonçalves: boa tarde,  a todos sejam muito bem-27 

vindos nesta casa nós aqui estamos como representante a vocês mas claro que precisamos que vocês 28 

estejam mobilizados junto com a gente. Com nós aqui com certeza daremos maior apoio as moções tanto 29 

pra CEEE quanto pra CORSAN e através de requerimento ou através mesmo de indicações ao poder 30 

executivo tanto pra regularização da área pra esgoto quanto para as ruas, né porque sem duvida que os 31 

colegas colocaram não da pra fazer meia boca o paliativo de lá e o caminhão pipa que faz quando foi feito 32 

uma instalação de investimento em rede ele já tem que ser algo definitivo  então essas ruas realmente tem 33 

que esta definidos de parâmetros enfim, eu fico muito feliz aqui seu Luiz Afonso da gente tenha a 34 

liberação da nova adutora isso não sei se todos colegas aqui sabem mas já foi dado um sinal verde que ate 35 

o dia dez de agosto vai esta sendo construindo a nova adutora paralelo na estrada do conde então mais 36 

ampla reforçada porque a que nos temos anos estourando o tempo todo muito provavelmente nas 37 

interrupções teremos no caminho, porque enquanto constrói uma outra pode ser corrompidas e isso 38 

acontece e nós estávamos dizendo poxa tanta agua pra construir vai tem que faltar de novo, infelizmente 39 

não se faz um omelete sem quebrar os ovos e isso são os transtornos de novas obras que são necessárias 40 

pra que se melhore os serviços ne então tem visto a CORSAN tem sido muito parceira mas apesar da 41 

gente pensar que tem muitos delas (....)no fornecimento e a CEEE vir aqui prestar esclarecimento e nos 42 

dar informações de melhoria sabemos que tem muita , muita coisa  ainda a melhorar eu tenho ouvido a 43 

comunidade da costaneira ate não tão diretamente , assim mais através da escola tenho conversado com a 44 
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professora do La HIRE ela tem me passado toda a necessidade dessa comunidade da dificuldade  de 1 

situações sociais né de vim alimentais da questão do banho e qualidade de vida e isso é para as crianças 2 

pra vocês são coisas básicas de pra nós seres humanos de ter condições de lavar roupa de limpar uma casa  3 

tomar banho e sentir bem né então com certeza estar aqui disponível que cobrar essas solicitações com 4 

vocês. A palavra esta com o Vereador  Rogério Munhoz : Presidente, só uma questão de ordem que eu 5 

posicionei antes, não especifiquei bem, Ernani colocou muito bem, eu acho que eu me referia não só a 6 

questão CEEE e da Corsan, fazer a moção, mas sim toda a estrutura, acho que é mais ou menos como o 7 

Tigre falou, foi mais feliz na fala dele quando explanou toda a necessidade que nós precisamos, então não 8 

é uma simples moção, ó uma moção, não nós temos que estudar bem essa questão, além da moção pra 9 

CEEE pra Corsan, nós precisamos fazer também que o executivo demostre onde vai ser as vias, né, que os 10 

acessos todas as questões legais da urbanização, mas exatamente que a gente cobre do executivo, não é 11 

moção, eu falei moção mas temos que fazer um requerimento pra que o executivo também de condições 12 

da via, um saibramento (...) e que melhore a questão da drenagem também das vias né, só pra dar uma 13 

condição melhor pra esse povo, também não adianta ir la e botar agua e não ter uma rua decente pra 14 

caminhar, aí da uma chuva e transborda tudo, enfim, então acho que é todo um trabalho que tem que ser 15 

feito não só na parte da aguá, da luz mas também de infraestrutura na urbanização daquele bairro, que 16 

certamente vai ser um bairro bem numeroso de pessoas e que vão precisar de toda essa infraestrutura, 17 

então acho que o executivo vão ter que fazer alguns investimentos naquele bairro, pra dar condição 18 

mínima de moradia, então presidente, além de uma moção, e acho que essa moção tem que ser elaborada 19 

também, nós vamos aqui aprovar que se faça uma moção né, e a moção depois se transfere ela e se 20 

achamos termos corretos né, não se vai assinar uma moção só por assinar, e seria duas moções uma pra 21 

Corsan e outra pra Ceee e um requerimento pra solicitar as melhorias da vias lá, seria isso, aí eu sou 22 

totalmente favorável senhor presidente.  A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: é importante o 23 

debate importante frisar pro Vereadores sempre e  boa vontade desta casa de contribuir as todas demandas 24 

da sociedade  a presença de vocês em momento algum ela nos intimida a presença de vocês ela nos  em 25 

poderá presença de vocês ela nos estimula pena que a sociedade pouco participadas ações desta casa mais 26 

é de muita relevância  a presença dos senhores aqui daqui seu José da Verde assim carinhosamente  27 

chamamos antigo morador da cidade verde tempo participa com a gente e isso é muito importante   a 28 

presença do cidadão fiscalizando vendo e ouvindo seus representantes essa casa em momento algum   se 29 

omitir em fazer aquilo que cabe que é representável pros senhores defender os interesses  da comunidade 30 

como aqui foi bem dito com o pés no chão sem demagogia sem oportunismo sem grandes saltos 31 

estratégico mais com pés no chão procurar fazer aquilo que compete nos fazer que lutar pelos direitos e 32 

aqui foi frisado a importância de se ter as coisas organizadas e eu concordo plenamente  e umas das coisas 33 

que pra deixar uma alerta pros senhores que adutora esta sendo em breve começar as obras e eu brinquei 34 

com o Vereador o que ele falou aqui Vereador Tigre.,ta faltando água infelizmente   nos vai demorar um 35 

pouco a regularizar hoje temos uma expectativa  uma excelente expectativa esse isolamento  por que hoje 36 

a rede tem muito  poucos ramais ela elas praticamente esta toda ligada nos temos essa área movediça esta 37 

da estrada do conde esses canos podres que estão ai que nem são tão velhos  não sei se tem quinze anos 38 

esse essa segunda adutora não sei mais vinte anos sei que ela não tem faz vinte naos que estou em 39 

Eldorado e eu já era burro velho aqui em Eldorado aqui Vereador quando estavam cavando os valos ali 40 

botarão canos podres ali e nos estamos tendo sérios problemas de rebentar toda hora os canos e faltar 41 

água pra todo Eldorado do Sul é importante também  que a comunidade se organize esse programa  42 

arecem o Afonso estava mostrando aqui da água vida cidadania esta sendo licitado junto um reservatório  43 

pro bairro progresso junto com a adutora já foi licitado porém reservatório pra ..cinquenta lotes e 44 
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ocupação muitas vezes  condenada e falou bem o Vereador tigre e chamar o Vereador  aliás o ex- Vereador  1 

secretário de habitação aqui e puxar a chincha  por que essa é nossa função é cobrar é fiscalizar e ver 2 

quais as ações por que uma ocupação estão totalmente desordenadas a onde vai crescendo  sem até 3 

mesmo   limita nos preocupa muito isso nos não podemos nos emitir , omitir a isso nos falamos isso  na 4 

ausência da comunidade e falamos na presença nos não podemos deixar que as coisas andem a Deus dará  5 

por que   tá crescendo a ocupação costaneira pra área que nem foi  pra passar no estado Vereador Chico , e 6 

ai chega á  adutora  chega caixa de água o município a  Corsan vai poder colocar água lá, não vai poder  7 

botar lá esta crescendo de forma desordenadas e não tem espaço que foi cedido ao município e ai depois 8 

nos somos omito Vereador Rogério ,não nos não somos omissos o que nos temos que pedir hoje  ,hoje a 9 

comunidade do bairro costaneira é que seja parceiro do executivo seja parceira do legislativo  cobre nos   10 

,nos não se assustamos com cobrança quando nos fizemos um dito cujo diz santinho  largamos por ai a 11 

Deus dará nos estávamos botando nosso rostão companheiro charuto pra dizer assim disposto a dizer a ser 12 

cobrado mais precisamos de parceria da comunidade  pra nos fazer nosso município anda na direção certa 13 

acertar o passo pra que  nos tenham recurso pra nos tenha condições de dar  resposta tão sonhada   e 14 

necessária a população então pra isso companheiro Devit nos precisamos unir as forças pra resolver   por 15 

que se não unir as forças comunidade do legislativo e do executivo e continuar se expandindo   pra lá e 16 

pra cá nunca vai se chegar a uma solução plausível e de se alinhar Eldorado  do Sul e sim dizer que tem 17 

politica públicas que dão resposta a população então eu sou disposto sempre lutar ao lado dos senhores a 18 

presenças dos senhores elas nos empodera aqui já falei vocês a comunidade é a mola...Vereador, o 19 

Vereador sem o povo nas suas retaguardas e não é ninguém nos precisamos de vocês  da nossa retaguarda 20 

,nos precisamos que os senhores estejam pra nos conduzir o município de forma coerente fazendo as 21 

cobranças de forma coerente concordo que temos que exigir do secretário  por que no papel tudo ,no 22 

papel é uma benção e tirar do papel cravar lá no chão é difícil então sou ,sou favorável  aqui nos pressione 23 

se tiver uma ação da habitação delimitando as ruas não haverá poste gravar lá ,não tem como Vereador 24 

Vidal, como primeiro tem que aliar as ruas então vamos nessa direção eu agradeço muito os senhores pela 25 

a paciência  já aqui colocar em pauta uma situação ,que não estava em pauta  e deixar aqui o meu 26 

desabafo no geral  Vereador no geral  por que olha pena que o companheiro Luiz Afonso embora ele é 27 

lutador acompanhei em vários dizendo vamos ligeiro por que o pessoal vai trancar a rua que o pessoal vai 28 

fazer isso o pessoal vai fazer aquilo eu tive com ele lá não com o senhor esqueci o nome dele Presidente 29 

da Corsan e vi ele dizendo isso pressionando e agora ele sozinha não vir de lá pra cá  , e acho que nos 30 

temos que mobilizar e cobrar pra que as coisas acontecem e as decisões fez tudo que dependia nesta casa 31 

de melhoria do saneamento que dependia desta casa foi feito e agora foi apertar  que eles se mexam de lá 32 

pra cá vamos aprovar que a gente faça uma moção pra votar na próxima terça - feira   a moção pra Corsan 33 

e pra próxima não estamos no dia dezessete e tenho mais uma dia dezessete  votamos ela e já damos 34 

encaminhamento a elas a primeiro ,a primeiro amigo, amigo assim hoje aqui depois o senhor  pode pedir 35 

não com o Vereadores todos os Vereadores a critérios dos senhores só que nos não temos como quebrar o 36 

regimento nos não podemos quebrar o regimento, amigo óóó ,votamos as duas moções água e Corsan e 37 

CEE ,amigo colocamos em votação os Vereadores que concordam permaneçam como estão aprovados por 38 

todos os Vereadores, aprovados por todos os Vereadores na próxima sessão estará em votação vamos em 39 

continuidade, amigo ,nos pedimos ,nos pedimos  o seu respeito assim como nos te respeitamos. MOÇÃO 40 

COM ENTRADA : Moção 04 : Bancada MDB -Encaminha Moção De reconhecimento aos serviços 41 

prestados à Câmara de Vereadores de Eldorado do Sul pela Senhora Rosângela Claudete Dietrich Braga. 42 

A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Esta  moção baixa as comissões. PROJETOS DE 43 

LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO COM ENTRADA: - Projeto de Lei do 44 
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Legislativo 25, Ver. Delmar Nunes, Altera a denominação da Rua dos Guapuruvus para Rua João Carlos 1 

Vieira,Bairro Parque Eldorado. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Este Projeto baixa as 2 

Comissões. -Projeto de Lei do Legislativo 26,Gab. Da Presidência ,"Autoriza o Poder Legislativo 3 

Municipal a contratar, em caráter temporário de excepcional interesse público, 01 (um) Contador, e dá 4 

outras providências."  A palavra esta com o Vereadora Daiane Gonçalves?? Este Projeto baixa as 5 

Comissões. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO COM ENTRADA: 6 

Projeto de lei n° 88-“Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano 7 

Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre as 8 

diretrizes para a elaboração da Lei orçamentária de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro 9 

de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018 – Lei 10 

Orçamentária Anual 2018.”Projeto de lei n°89-"Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em 11 

caráter temporário de excepcional interesse público, 01 (um) MÉDICO  CLÍNICO GERAL e 02 (dois) 12 

MOTORISTAS, e dá outras providências.” A palavra esta com o Vereadora Daiane Gonçalves: 13 

Presidente! Solicito que os projetos oitenta e oito e oitenta e nove sejam votados hoje ainda, em regime de 14 

urgência. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Coloco em discussão o pedido da Vereadora 15 

Daiane, não tendo ninguém pra discutir coloco em votação Vereadores que concordam permaneçam como 16 

estão, aprovados por todos Vereadores. Quando são quinze horas e seis minutos suspendo a sessão para 17 

reunião das comissões permanentes. Quando são quinze horas e treze  minutos dou por reaberta a 18 

sessão. A palavra esta com o Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente! Eu gostaria de retirar o pedido 19 

de urgência do projeto oitenta e oito e manter o pedido de urgência do projeto oitenta e nove. A palavra 20 

esta com o Presidente Gelson Antunes : Então fica na casa o projeto de número oitenta e oito e 21 

votamos. PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. ATAS PARA VOTAÇÃOS : Ata 09-22 

Sessão Ordinária de 10.04.2018, Ata 012  Sessão Ordinária de 08.05.2018, Ata da Sessão Solene 02 em 23 

comemoração ao Dia das Mães em 08.05.2018. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes : Atas 24 

para votação e discussão, não tendo ninguém pra discutir coloco em votação os Vereadores que 25 

concordam permaneçam como estão , aprovados por todos os Vereadores . PROJETO DO PODER 26 

EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO:  Projeto de lei n°89   Este projeto tem os pareceres favoráveis esta 27 

apto a ser discutido e votado, este projeto esta em discussão, não tendo ninguém pra discutir eu coloco em 28 

votação Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovados por todos os Vereadores projeto 29 

de oitenta e nove   do executivo.  PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO 30 

PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 24 - Ver. Fabiano Pires, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 31 

de banheiros químicos adaptados em eventos realizados no município de eldorado do sul. A palavra esta 32 

com Presidente Gelson Antunes: Esta em discussão. A palavra esta com o Vereador Fabiano Pire: 33 

Então o projeto do número vinte e quatro tem o aparecer jurídico favorável não possui vicio de origem 34 

também a sua gramatica esta correta e não há nenhum epididismo jurídico é um projeto daqueles que tem 35 

finalidade promover inclusão ascensibilidade ele é um projeto que acrescenta que agrega em especial nas 36 

pessoas com deficiência então aqueles banheiros químicos  que já são estalados no município agora torna 37 

obrigatório também um percentual mínimo de banheiro para pessoas com necessidade especiais então não 38 

fica mais a livre escolha de quem organizando o evento usar ou não banheiros químicos para quem possui 39 

deficiência e sim agora obrigam percentual mínimo daqui um percentual que respeitando porcentualidade  40 

e a estimativa do publico alvo então pode ser um ,dois  e três  não tem uma regra  geral e sim o bom senso 41 

então eu gostaria de contar com o apoio dos colegas ai pra me acompanhar com apoio importante projeto 42 

que visa ai promover um pouquinho mais de inclusão social pessoas ai que já sofrem tanto no dia a dia 43 

com as questões relacionadas dificuldade de locomoção. A palavra esta com Presidente Gelson 44 
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Antunes: Muito bem Vereador Fabiano quem mais. A Palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: 1 

Presidente, agora o Vereador Fabiano falando eu lembrei, é, existe uma lei que, federal e até que eu criei 2 

ela em município, acho que a gente chegamos a conversar sobre isso, sobre um percentual de brinquedos 3 

adaptados, né, pra criança com necessidade especial, não se incluí (...), não sei se tu chegou a pesquisar se 4 

pra esses tipos de evento assim, né, não teria que ter também os banheiros adaptados, seria uma coisa 5 

meio lógica, né, se dez por cento dos brinquedos adaptados pra crianças com necessidades especial, no 6 

mínimo dez por cento seria de banheiros, né, teria que ser, não sei, nunca pesquisei isso. A palavra está 7 

com o Vereador Fabiano Pires: É proporcional ao público alvo. A palavra está com o Vereador 8 

Rogério Munhoz: Pois é, né, eu acho que seria meio lógico isso assim, né, mas eu não cheguei a 9 

pesquisar isso, mas é interessante ver isso, mas sou favorável, com certeza. A palavra esta com 10 

Presidente Gelson Antunes: Não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação os Vereadores 11 

que concordam permaneçam como estão,  o projeto é importante , estão aprovados por todos Vereadores. 12 

A palavra esta com o Vereador Fabiano Pire: Senhor presidente! Justificativa de voto. Eu gostaria de 13 

agradecer os vereadores e também, em especial, o nosso doutor Marco que tem nos acompanhado muito 14 

aí na, no dia a dia da Casa e sempre atento aí do ponto de vista jurídico, nos dando respaldo jurídico pra 15 

que a gente possa dar continuidade as nossas peças legislativas, então muito obrigado doutor pelo 16 

costumeiro apoio. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: peço a secretaria que proceda a 17 

chamada para as explicações pessoais. NÃO HAVENDO USO DA TRIBUNA. Quando são quinze  18 

horas e dezoito minutos dou por encerrada a Sessão Plenária .  19 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20 
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