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Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e seis  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 tarde a todos  9 

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

Correspondências. ATAS COM ENTRADA: Ata 15 – Sessão Ordinária de 29.05.2018, Ata 16 – A 11 

palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Presidente, solicito na ordem dia os projetos de Lei 12 

n°95 n°96 e n°97. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Esta em discussão o pedido da 13 

Vereadora Daiane Gonçalves, não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, os vereadores que 14 

concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores, a entrada na ordem do dia dos 15 

projetos de n°95 n°96 n°97 a votação já? A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Alguns 16 

sim, n°95 e n°97 sim o n96 não. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Muito bem, fica 17 

então n°95 e n°97. Ata 16 - Sessão Ordinária de 05.06.2018 essas Atas baixam as comissão. 18 

INDICAÇÕES COM ENTRADA: Indicação: 258 João Cardoso – PT-Realização de manutenção nas 19 

estradas internas do Assentamento Padre Josimo. Indicação: 259 João Cardoso – PT-Realização de 20 

estudo para a criação de uma rede de iluminação Pública Indicação: 260 Fabiano Pires – MDB- Dispõe 21 

sobre a realização do arruamento de ruas, na comunidade costaneira e dá outras providências. Indicação: 22 

261 Fabiano Pires – MDB- Dispõe sobre a fiscalização no transporte escolar no município de eldorado 23 

do sul, e dá outras providências. Indicação: 262 Delmar Nunes – PDT -Indico ao Executivo Municipal 24 

que através da secretaria de obras, coloque galerias nas pontes da Rua dos Araçás(ponte do CTG) e na da 25 

Rua dos Jaborandis(ponte da Escola Octávio),bairro Parque Eldorado. Indicação:263 Delmar Nunes – 26 

PDT-Que o Executivo Municipal, através da secretaria competente organizem uma força tarefa para 27 

fiscalização do descarte adequado dos materiais usados nos laboratórios de análises clínicas do município. 28 

Indicação: 264 Vidal Amaral - MDB -Que através da Secretaria de Transporte e Transito  direcione 29 

agentes de transito nos horários de entrada e saída das escolas também e principalmente nos dias de 30 

chuva. Indicação: 265  Vidal Amaral - MDB - Que a secretaria de obras promova um mutirão de 31 

urgência  nas ruas do bairro Delta do Jacuí e Vila da Paz. Indicação: 266 Juliano Soares - PT- Postes de 32 

energia na Rua Emílio Pinheiro Gomes. Indicação: 267 Daiane Gonçalves – PDT- Que sejam instaladas 33 

placas de regulamentação de PARE nas ruas transversais do Bairro Centro Novo. A palavra esta com o 34 

Vereador Francisco Alexandre Morfan: Presidente, vou fazer uma defesa da indicação, o nobre 35 

Vereador não se encontra aqui, que é a indicação Vidal Amaral onde que se lê ali prefeito Sergio 36 

Munhoz, é Prefeito Ernani Gonçalves né, so para gratificar aqui indicação das ruas la do Delta e na Vila 37 

da Paz antes (...) erro de gabinete digitação então como o nobre não esta aqui vou fazer uma defesa por 38 

ele, obrigado Presidente. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Parabens Vereador Chico.  39 

Indicação: 268 Rogerio Munhoz - PSB - Solicito ao Executivo Municipal, que providencie a execução 40 

de reparos na pavimentação asfáltica nas ruas, do bairro Cidade Verde. Indicação: 269 Gelson Antunes 41 
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– PDT-Solicito a Secretaria competente que seja instalada placa de proibido colocar lixo na esquina das 1 

ruas Avenida Vitória com a Rua Lajeado. REQUERIMENTO PARA DELIBERAÇÃO: 2 

Requerimento n°07 Ver. João Cardoso – PT: Solicita  convite formal à CORSAN, esse requerimento 3 

baixam as comissões. A palavra esta com o Presidente em Exercício Fabiano Pires: Este requerimento 4 

esta em discussão, A palavra esta com o Vereador João Cardoso: É, o requerimento a gente levantou 5 

ele senhores, por que já no outro sobre a CEEE, das constante paralisação da energia elétrica, esse da 6 

água também, toda a hora o pessoal está nas redes sociais, reclamando na rua e que a gente acha que teria 7 

que ter uma explicação e um plano de trabalho em Eldorado do Sul pra gente saber realmente da Corsan e 8 

também da Prefeitura que foi assinado alguns documentos, alguns projetos agora, logo no passado, que 9 

nós trouxesse clareza, é, sobre os acontecimentos que tá se dando e uma preventiva de melhora do serviço 10 

público da Corsan aqui em Eldorado do Sul, nós estamos propondo numa medida paliativa que seja uma 11 

grande caixa d'água, um deposito em cada bairro, quando quebrar lá na adutora, ainda a população 12 

consiga ter água por um ou dois dias, então por isso que a gente ta colocando essa questão, pra que a 13 

gente faça um debate e consiga trazer aqui as informações necessárias da Corsan pra aplicação de um 14 

bom trabalho, por que era ruim, hoje é péssimo o trabalho da Corsan aqui em Eldorado do Sul, 15 

trabalhadores e trabalhadoras, é, chegam em casa e não tem como fazer comida, não tem como lavar a 16 

roupa, não tem como dar banho aos filhos e isso, todo mundo sabe, todos nós temos clareza de que cada 17 

dia tá pior, então por isso, desse requerimento, pra que a gente consiga ter clareza, então e propostas pra a 18 

melhora do serviço público da Corsan, obrigado, senhores. A palavra esta com o Vereador Fabiano 19 

Pires: Senhor presidente! Eu parabenizo o Vereador Tigre pela iniciativa, eu também encaminhei uma 20 

correspondência direto pra Agergs solicitando a intermediação da Agergs pra uma construção de uma 21 

alternativa visando reduzir as constantes faltas, né, da interrupção do abastecimento de água, de 22 

justificativas e história triste a gente já tá cheio né, o que a sociedade nos cobra e nos cobra todos os dias 23 

é resultado, então também parabenizo por sua iniciativa, é importante esse diálogo com a Corsan e 24 

também com a Agergs que é a agência reguladora e fiscalizadora deste serviço. Obrigado. A palavra esta 25 

com o Vereador Juliano Soares: senhor presidente, justificativa de voto quero agradecera a todos os 26 

vereadores acho que todos já estão meio imbuído nessa tarefa de diferença de cada um ter um partido e 27 

serviço central um partido de um bom serviço publico e é isso que nós temos que cobrar que bom que esta 28 

ai um deputado (...) nossos deputados estaduais que eldorado sofre quatro questões uma delas é as 29 

enchente e bom que o deputado ouça a outra é o transporte publico que eldorado do sul (...) essas questões 30 

ai nós precisamos melhorar muitas delas nós ficamos aqui porque não tem o poder de caneta nem pode de 31 

voto, mas citar lá na assembleia legislativa encontrar todos deputados estaduais nosso porque é lá que se 32 

dar as questões quanto os serviços de energia elétrica quanto o transporte publico na ARGEGUIS a 33 

agencia reguladora estiveram aqui ,senhor deputado e agente ate concordo a grande maioria com oque ele 34 

falou né senhores vereadores é precisa o estado os deputados votarem uma nova lei parceria de uma 35 

concessão outro tipo não é mais possível é numa região metropolitana continua com esse caos no 36 

transporte publico, hoje nossos trabalhadores e trabalhadoras conseguir chegar no trabalho e chegar em 37 

casa a tarde  estressados amontoados com um preço exorbitante com um ônibus velho então acho que são 38 

essas questões que nossos deputados estaduais olhar pra isso nós não temos poder só  temos poder de 39 

grita aqui que estamos sendo sufocados, obrigado a cada vereadores pelo o apoio pelo compromisso que 40 

tem, obrigado. A palavra esta com o Vereador João Cardoso: Os senhoras sabem que o município e 41 

Corsan tem um termo de pareceria, todos sabem e é de saber de todos que nesses termos de parceria está 42 

lá todo e como deve funcionar a agua, os tramites todos no município, isso não vem sido cumprido , eu 43 

acho que o grande dever do executivo  já  teria sido de cobrar esse termo de pareceria que foi assinado da 44 
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Corsan, porque os moradores que teriam que entrar at5é mesmo na justiça pra exigir danos morais e até 1 

mesmo prejuízos econômicos pela falta de agua, como também da energia elétrica e de outras questões, e 2 

o Afonso não vou colocar em sua culpa aqui porque é apenas um gerente local, não tem poder econômico, 3 

não tem decisão, tem sido um bom gerente na conversação, no tramite, na relação, mas nós temos que 4 

trazer alguém que tenha poder e acho que o executivo é o principal, nós não podemos continuar assim, 5 

nem que nós diga assim, daqui a um ano ou talvez seis meses a (..) Vai ta pronta, isso vai causar maior 6 

problema ainda, então tem que ter algo e eu acho que esse algo é não falta agua, não é Juliano, ah que nós 7 

vamo informar que vai faltar agua uma semana, dois dias, três dias, nosso papel não é esse no legislador, 8 

nosso papel é cobrar que o plano que o termo de parceria seja executado como lá está escrito, não pode 9 

faltar agua a população, então nós temos que cobrar, nós somos legislador, nós temos que cobrar que as 10 

coisas andem bem, a informação se nós der tudo bem, agora cabe a quem assinou o termo e tem 11 

compromisso com o termo de dizer a agua vai funcionar bem daqui pra frente ou dizer porque que não ta 12 

funcionando e achem saídas, nós tamo apontando que cada bairro tenha que ter um deposito de agua, pra 13 

que quando faltar na adutora, nós consiga ter ai9nda conforme a demanda nos bairros, a agua aos 14 

moradores a população, bom esse eu acho que é o nosso dever de legislador é cobrar as instituições para 15 

que o serviço publico seja de qualidade e bem feito e quando não estiver sendo cobrado pra que seja feito.   16 

A palavra esta com o Vereador Vidal Amaral: Eu vejo que esse requerimento, ele vem em boa hora 17 

que assim ó, na questão da, do fornecimento d’água, Corsan, a um tempo atrás eles passavam um carro, 18 

eles têm condições de também distribuir um material como o Juliano falou de casa em casa dizer ‘ó, 19 

semana que vem não vai ter água, vai ser suspensa a água por tantas horas’ porque o que que acontece, 20 

cada vez que acontece uma situação com o fornecimento da água, essa casa aqui que é batida. Todo 21 

mundo bate nessa casa, que a responsabilidade, não tem Vereador, onde é que anda os Vereadores, mas só 22 

que nós não temos domínio sobre a Corsan, a Corsan é que nem tu falou, o Afonso, ele é um cara que a 23 

gente não pode falar dele, ele é um cara dedicado, ele trabalha, mas ele também recebe ordens e as 24 

definições são lá em cima, só pra ter uma base, hoje nós sofremos muito a respeito do fornecimento de 25 

água nessas áreas carente aí, que não entra a água aí, que é o no caso o Delta II, a própria Pinheiros aqui, 26 

lá no, lá no Progresso, lá atrás, então em dois mil e dezesseis antes de assumir o governo nós fizemos uma 27 

reunião num desses bairros e eles disseram que em março começaria a obra, em março de dois mil e 28 

dezessete e daí fica taxado por mentiroso, porque tu pega as informação deles e repassa para pessoas que 29 

vêm nos procurar, e daí fica muito chato isso, eu, por exemplo, hoje não passo mais informação nenhuma 30 

que eles me dão porque a informação não é verdadeira, isso é muito ruim pra nós, então eu vejo assim, na, 31 

nessa questão que eu tô falando a gente sabe que tem um monte de trâmite e a coisa não é do dia pra 32 

noite, às vezes não dá certo e eles têm que voltar atrás em algumas promessas que prometeram, mas assim 33 

ó, nessa questão de avisar a comunidade, ô Juliano, eu sou de acordo que a gente chame alguém da 34 

Corsan aqui que não seja o Afonso, porque o Afonso ele é, ele tem boa vontade, mas não é ele que define, 35 

que eles façam um material e mantenha mais informado nosso pessoal, tanto do abastecimento nesses 36 

lugares aí que estão desprovido, e quando que vai ser ligada a luz e a, no caso, perdão, a água, o 37 

abastecimento d’água porque não dá mais, a gente tá ficando por mentiroso aí, então eu vejo que a gente 38 

tem que dar uma pressãozinha neles pra eles ver que essa casa tá trabalhando e a própria população 39 

também ver que a gente não, não tá desinformado porque tá muito xarope isso aí, e não é de agora, né, e 40 

eu vejo que essa água aí, nós já estamos agora chegando, indo pro fim do ano e não vai ser ligado nessas 41 

comunidade a água, talvez lá pelo fim do mandato ou no outro mandato. Obrigado presidente.  A palavra 42 

esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Presidente, sou favorável ao requerimento do Vereador Tigre, é, 43 

porque bom, acho que é, é inegável que todos nós respondemos de um jeito ou de outro, pela, por essa 44 
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questão de falta de água. Semana passada então foi terrível, acho que foi quatro dias que estourou essa tal 1 

de adutora, todos os dias estourou, aí o cara liga pro Luis Afonso, ele te diz que tinha uma pressão, não 2 

sei do quê, não sei das quantas lá, que já corrigiram. A gente sabe que o Luis Afonso é um parceirão, um 3 

cara que, é um cara assim que dedicado, dedicado, ele corre atrás, ele luta, enfim, mas a gente sabe que o 4 

serviço prestado pela Corsan como um todo que tá deficitário, essa adutora que vem de Guaíba que não 5 

sai nunca do papel, que faz quatro, cinco anos que a gente vê dizer que agora vai, que agora vai ser 6 

licitada que o recurso já tá separado e que agora vai sair a licitação e não sai a tal da licitação, enfim. Eu 7 

conversei agora, quando deu essas ocorrências, esses quatro dias quando estou essa rede, eu conversei 8 

com ele também pessoalmente, né, e ele me passou algumas datas eu também não informei, Vidal, não 9 

falo mais, digo ‘olha tem previsão, agora quando, não sei’, entendeu, é, porque senão fica nós, nós que 10 

passamos por mentiroso pra comunidade, e a comunidade nos cobra e com razão não tamos aí fugindo 11 

das nossas obrigações, mas eu acho que temos que cobrar mais efetivamente da Corsan, porque ela tem 12 

uma concessão do serviço público e essa concessão é fiscalizada pelo executivo, né, nosso executivo, 13 

então nós temos que sim dar uma pressão para que a Corsan busque o quanto antes a solução destes 14 

problemas, se vai ter água nesses bairros aí que foi prometidos, prometido, se vai ter essa adutora, se é 15 

que temos que ter caixa d’água em todos os bairros, lá, na Sans Souci tinha promessa de uma também, lá, 16 

que o município ia ceder um terreno, iam fazer a caixa d’água, também não sei se é em todos os bairros, 17 

né, ô Tigre, mas que a Corsan nos diga qual é a estratégia de fornecimento de água pra todos 18 

initerruptamente, então eu acho que essa é a solução que a Corsan tem que nos dar e se não for assim o 19 

município tem poder inclusive pra notificar a Corsan, né, pra notificar a Corsan pra que ela presta um 20 

serviço a contento ou se não se pode até se romper esse convênio que tem por não prestação de serviço, 21 

né, então a falta de prestação de serviço de qualidade, é, eu acho que sou favorável a esse requerimento, 22 

eu acho que mais uma vez temos que ouvir não só o Luis Afonso, que diz que ele ia requerer a tribuna 23 

pra, pra explicar isso, né, mas eu acho que tem que vir alguém mais da direção da Corsan que possa dar 24 

uma explicação mais a contento, que a gente possa pelo menos ter um norte que hoje na verdade nós 25 

estamos perdidos, nós, nós confiamos na Corsan e tomamo pau da comunidade informando uma coisa, 26 

nós tamo que nem cachorro que caiu da mudança, tamo perdido, não subemo o que a gente diz, é verdade, 27 

não é verdade? Todos nós estamos assim numa situação de não saber o que dizer, porque nós falamos o 28 

que a Corsan fala, não cumpre, aí a comunidade nos cobra e assim nós tamo no pinga fogo, enfim, acho 29 

que... eu sou favorável a esse requerimento porque eu acho que tá na hora de nós darmos uma solução pra 30 

comunidade.  A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: Uma parte aí no Vereador Rogerio, até 31 

na mesma linha que o Vereador Vidal falou, eu acho que isso é função nossa mesmo, a gente precisa fazer 32 

cobrança (..) que eles melhoram a questão da informação deles, eu acho que é primordial no serviço 33 

publico, o produto, o produto quando tu vende, tu faz marketing , a gente não tá cobrando uma coisa que 34 

é absurda, é um direito de todo cidadão brasileiro ter uma agua tratada, inclusive porque a conta é nossa, a 35 

conta vai pra saúde lá depois, quando a população ta com problema de saúde, por doenças ligadas ao 36 

tratamento de agua, quem paga é o munícipio, o município paga caro por isso, não é barato, então uma 37 

coisa, um informativo com qualidade deles, uma informação maior, com os usuários que estão pagando as 38 

suas contas, e se tu não paga a tua conta os caras vão lá e cortam, ficam sem agua, então é um direito 39 

deles saber, ó vai ter obra essa semana lá? Tem que informar que tem tal obra, tudo bem que tem 40 

problema de rompimento lá do cano que muito antigo, agora que a gente assinou esse termo aí, que de 41 

certa forma pra mim ele é um pouco desgastante esse (..) eu sou bem criterioso nisso aí, mas se a gente já 42 

ta nesse leque aí, eles tem que melhorar o serviço, a obrigação deles é melhorar o serviço, a gente tem que 43 

pagar a conta duas vezes, porque o usuário paga a conta e nunca sabe de nada, e segundo porque nós 44 



 514 

 

somos cobrados diariamente, é injusto essa cobrança, não to dizendo aqui que to com medo da cobrança 1 

da população, longe de mim isso, mas eu acho que a gente pode ser cobrado pea fazer a nossa parte e a 2 

gente tem feito, nós temos cobrado temos em  cima, queremos que a população tenha uma atenção 3 

especial, porque a nossa população aqui é mais de trinta mil habitantes, não é qualquer população e a 4 

cidade está em constante crescimento, então a gente precisa mesmo seja quem for que tiver que chamar 5 

aqui dentro, pra nós nos dar essas informações, olha as coisas vão melhorar a partir de agora, vocês vão 6 

fazer obras, então informem a população, passe isso, mane na conta de agua, faz uma central, um 7 

informativo, sei la, quem nem o Vidal falou ali, passa um carro de som dizendo, ó essa semana vamo ter 8 

obra ali na estrada do Conde mas a população vai saber pelo menos que isso ta acontecendo né, mas não 9 

toda hora aqui as pessoas semana passada vão nos chamar de mentirosão, faltou cinco vezes agua, é 10 

complicado né cara, então acho que é isso aí, sou favorável ao requerimento, vamo fazer o que tiver que é 11 

possível ao nosso alcance, com certeza, no meio do inverno ainda. A palavra esta com o Presidente 12 

Gelson Antunes: Eu acho que é muito impertinente ,a gente tenha visto a constante luta do Luiz Afonso , 13 

pra tentar amenizar e tentar dar resposta   pra que só que uma andorinha só não faz verão  então ele tá 14 

peleando sozinho no eito  alias ele cansou essa semana passada tivemos que fazer um movimento pra que 15 

o diretor presidente da Corsan rasgasse o documento que ele já tinha pedido transferência aqui de  16 

Eldorado do Sul ,devido a pressão que ele sofre ,devido  a muita vezes imersas de algumas pessoas que 17 

era pra dar respaldo  no próprio município por que estas coisas não consigo entender e nem  tenho que 18 

admitir que pessoas que são servidoras da comunidade que estão pra trabalhar pra comunidade recebendo 19 

o seu pão de cada dia  da politica venho por não esta a contento a bloquear e a atitudes relevantes pra 20 

município pra nossa população em nome de vaidade pessoal ,em nome de politicagem isso é muito ruim e 21 

ele tomou atitude certa eu probanizei ele tem coisas que não da gosto não ,não da gosto não ai 22 

conversamos com prefeito tiramos algumas reuniões participei da atitude muito firme do prefeito em 23 

defesa de que ele mantivesse aqui e que ações que ele estava cobrando do município viesse anda ,viesse a 24 

se desenvolver e uma delas quero  pedir agora em seguida outro projeto pra votar criação desse fundo por 25 

que isso tá parado há muito tempo e tem outras coisas que estavam parado no município e que foi um 26 

comprometimento do prefeito de que essas questões andariam para o bem da nossa população  agora 27 

precisamos ter ações firmes enérgicas  por que do jeito que tá não da mais do jeito que tá o dia que não 28 

falta luz e falta água e aproveita aqui o nosso chegou para nos visitar deputado Edu Oliveira do nosso 29 

companheiro  do PDT bem vindo nessa casa  com o assessor uma alegria uma honra recebemos aqui 30 

conosco já deixo aqui um apelo nosso pra que faça o ar da assembleia legislativa com serviços prestados 31 

tanto pela Corsan quando pela CEEE nos estamos muito mal servidos chega sábado e domingo onde que 32 

as donas de casas lavar roupas e vão fazer ao almoço com o patrão e a filharada na volta da mesa e não 33 

tem como fazer o  almoço e não tem como lavar a roupa por que falta água e falta luz são serviços 34 

essenciais que nos não podemos ficar a merce de pessoas que não tem comprometimento tem que fazer as 35 

coisas acontecerem e eu presenciei presidente Fábio (…) presidente se você não tomar uma atitude vão 36 

trancar a BR ele já tá apelativo .,já tá sendo apelativo pra vê se comovem as coisas la por cima então acho 37 

que é muito valido e muito temos sim que pressionar temos que manifestar o nosso contestamento deixo 38 

uma alerta pros senhores de que não basta a CEEE deixar faltar a luz um dia sim e outro também e ainda 39 

tava tudo certinho pra fechar o nosso posto de atendimento aqui em Eldorado não sei se é de 40 

conhecimento dos senhores mais tava tudo certo pra fechar o posto de atendimento aqui em Eldorado da 41 

CEEE então já tem muito pouco atendimento aqui e piora mais ainda ou a menos ali tem um alento pra 42 

dizer que tem um postinho da CEEE ali então o prefeito se manisfestou já mandamos pras umas contas de 43 

manhã e também pro presidente da CEEE um documento que nos atendo que nos respeitam como 44 
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consumidor que nos respeite como município e essenciais que são pra nos aqui esta o nosso parabenizo o 1 

companheiro que fez esse requerimento que temos sim que repudiar essas ações, Não tendo mais ninguém 2 

para discutir eu coloco em votação, A palavra esta com o Vereador João Cardoso: senhor presidente, 3 

justificativa de voto quero agradecera a todos os vereadores acho que todos já estão meio imbuído nessa 4 

tarefa de diferença de cada um ter um partido e serviço central um partido de um bom serviço publico e é 5 

isso que nós temos que cobrar que bom que esta ai um deputado (...) nossos deputados estaduais que 6 

eldorado sofre quatro questões uma delas é as enchente e bom que o deputado ouça a outra é o transporte 7 

publico que eldorado do sul (...) essas questões ai nós precisamos melhorar muitas delas nós ficamos aqui 8 

porque não tem o poder de caneta nem pode de voto, mas citar lá na assembleia legislativa encontrar 9 

todos deputados estaduais nosso porque é lá que se dar as questões quanto os serviços de energia elétrica 10 

quanto o transporte publico na ARGEGUIS a agencia reguladora estiveram aqui ,senhor deputado e 11 

agente ate concordo a grande maioria com oque ele falou né senhores vereadores é precisa o estado os 12 

deputados votarem uma nova lei parceria de uma concessão outro tipo não é mais possível é numa região 13 

metropolitana continua com esse caos no transporte publico, hoje nossos trabalhadores e trabalhadoras 14 

conseguir chegar no trabalho e chegar em casa a tarde  estressados amontoados com um preço exorbitante 15 

com um ônibus velho então acho que são essas questões que nossos deputados estaduais olhar pra isso 16 

nós não temos poder só  temos poder de grita aqui que estamos sendo sufocados, obrigado a cada 17 

vereadores pelo o apoio pelo compromisso que tem, obrigado. A palavra esta com o Presidente Gelson 18 

Antunes: os Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores. 19 

PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO COM ENTRADA - Projeto de 20 

Lei do Legislativo 27 - Regulamenta o funcionamento dos açougues, casas de carnes, estabelecimentos de 21 

comércio varejista de carnes in natura e/ou transformadas no município de eldorado do sul. Esse projeto 22 

baixa as comissões. PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO COM 23 

ENTRADA: Projeto de Lei do Executivo 90 - “Altera a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 24 

2017,  que estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 – Lei 25 

Orçamentária Anual 2018.” Esse projeto baixa as comissões. Projeto de Lei do Executivo 91 - "Autoriza 26 

o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário de excepcional interesse público, 01 (um) 27 

médico  veterinário e 02 (dois) operadores de máquinas, e dá outras providências, esse projeto baixa as 28 

comissões.  Projeto de Lei do Executivo 92 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em 29 

caráter temporário de excepcional interesse público, 01 (um) psicólogo, e dá outras providências." Esse 30 

projeto baixa as comissões.  Projeto de Lei do Executivo 93 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a 31 

Doar R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título  de ajuda de custo, para buscar a Chama Crioula" esse projeto 32 

baixa as comissões. Projeto de Lei do Executivo 94 - “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber do 33 

servidor Daniel Meirelles Minotti, a doação de um (01) Roteador TP-Link, e da outras providências" esse 34 

projeto baixa as comissões. Projeto de Lei do Executivo 95 -  Cria o Fundo Municipal de Gestão 35 

Compartilhada – FMGC, e o Conselho Municipal de Saneamento Básico - COMSAB, e dá outras 36 

providências. Esse projeto baixa as comissões. Projeto de Lei Executivo 96-  “Alterao art. 1º da Lei 37 

Municipal 3.118, de 18 de agosto de 2009,estabelece os Livros Tombo e dá outras providências”. Esse 38 

projeto baixa as comissões. Projeto de Lei Executivo 97-“Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 4470, de 10 39 

de maio de 2017, que autorizou o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a 40 

ACETERG - Associação Aultural Eldoradense de treinamento esportivo, voltado a prática esportiva e 41 

competição de ginástica rítmica, voltados a alunos das escolas da rede Pública do Município, e dá outras 42 

providências.” Esse projeto baixa as comissões. A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: 43 

Presidente, solicito que seja votado em regime de urgência os projetos n°91 n°92 n°93 n°94 e n°97. A 44 
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palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Coloco o pedido da Vereadora em discussão, não tendo 1 

ninguém para discutir eu coloco em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 2 

aprovado por todos os Vereadores. Quando são quinze horas e dois minutos suspendo a secessão para 3 

reunião das comissões permanentes. Quando são  quinze horas e doze minutos dou por reaberta a sessão. 4 

PROJETOS DE LEI EM DISCUÇÂO E  VOTAÇÃO : ATA PARA VOTAÇÃO: Ata 13 – Sessão 5 

Ordinária de 15.05.2018, A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: esta Ata esta 6 

apto para ser discutido e votado, a Ata esta em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em 7 

votação os Vereadores que concordam permaneçam como esta aprovado por todos os Vereadores. Ata 14 8 

– Sessão Ordinária de 22.05.2018 A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: esta 9 

Ata esta apto para ser discutido e votado, a Ata esta em discussão, não tendo ninguém para discutir eu 10 

coloco em votação os Vereadores que concordam permaneçam como esta aprovado por todos os 11 

Vereadores. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO PRA VOTAÇÃO:  Projeto de Lei do 12 

Executivo 88 -  “Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano 13 

Plurianual 2018-2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre as 14 

diretrizes para a elaboração da Lei orçamentária de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro 15 

de 2017, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018 – Lei 16 

Orçamentária Anual 2018.” A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Este projeto 17 

tem os parecer  jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido 18 

e votado, o projeto esta em discussão, Na palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: Esse projeto 19 

é (...) mil, conforme diz na exposição de motivos é pra compra de um caminhão, (...) veículo pra 20 

comunidade ter um caminhão novo, é, eu acho interessante porque nós aprovamos há pouco tempo um 21 

recurso pra compra de alguns maquinários né, provavelmente está aqui esse caminhão, que é verba livre, 22 

que é uma verba de leilão, alienação de imóveis, provavelmente porque não deve ter dado pra comprar 23 

todos os equipamentos que ele planejou quando veio aqui nos falar, né, eu sou defensor que a secretaria 24 

tem que ter sua estrutura própria, defendo isso porque a gente sabe, nas horas boas, enquanto tem 25 

dinheiro, tu contrata empresa terceirizada, tu paga, enfim tudo bem, mas em momentos difíceis, nas 26 

épocas de crise, como foi há alguns anos atrás tu depende muito de usar a estrutura própria do município, 27 

porque tu já tem um custo operacional já impactado, enfim, tu já não tem aquele custo adicional, então 28 

com uma estrutura própria tu consegue dar conta de serviços que tu, que muitas vezes tu tem contratado, 29 

então muitas vezes tu tem que fazer o remanejamento de recurso e eu vejo que esse recurso é de alienação 30 

de imóveis, e nós fizemos uma alienação de imóveis no governo anterior que rendeu quase R$... de uma 31 

área no distrito industrial onde passou nessa casa, foi aprovado por todos os vereadores e que até, que 32 

hoje tá, que eu acredito que já tá se esgotando esse valor que foi um recurso muito bem, acho que foi o 33 

momento certo que o município precisou se capitalizar e fez essa, abriu mão desse, desse patrimônio pra 34 

poder fazer caixa, então é claro que só pode ser usado pra recurso de patrimônio, não pode ser usado pra 35 

consumo, mas a gente vê agora que tá dando esse resultado, inclusive até agora com a aquisição desse 36 

caminhão, então fico contente em poder tá aqui aprovando esse recurso, um recurso que vem já de alguns 37 

anos, já em caixa né e que tá servindo aí pra estruturar nossa secretaria, principalmente a secretaria de 38 

obras que precisa muito de equipamentos e maquinários pra desenvolver o seu trabalho, sou favorável, 39 

senhor presidente. A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Acredito que esse seja 40 

um dos grandes desafios da administração pública, é dispor de recursos material e humano de qualidade 41 

pra que isso se repita na prestação do serviço de qualidade.  não tendo mais ninguém para discutir eu 42 

coloco em votação, aprovado por todos os Vereadores. Projeto de Lei do Executivo 90 - “Altera a Lei 43 

Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017,  que estima a Receita e Fixa a Despesa do município 44 
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para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018.” A palavra esta com o Presidente 1 

em exercício Fabiano Pires: Este projeto tem os parecer  jurídico favorável, tem os pareceres das 2 

comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo 3 

ninguém para discutir eu coloco em votação, aprovado por todos os Vereadores. Projeto de Lei Executivo 4 

91 - "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário de excepcional interesse 5 

público, 01 (um) MÉDICO  VETERINÁRIO e 02 (dois) OPERADORES DE MÁQUINAS, e dá outras 6 

providências." A palavra esta com Presidente em exercício Fabiano Pires: Este projeto tem os parecer  7 

jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o 8 

projeto esta em discussão, A palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: presidente, desculpe 9 

aqueles dois (..) mas é outro questionamento gostaria de deixar minha manifestação aqui para arquivar 10 

esse mesmo situação (....) das secretarias hoje pela amanha nós estamos contratando dois operários dois 11 

operador de maquinas desculpe pra secretaria de agricultura nós estamos usando os recursos da secretaria 12 

de obras né vereador chico disse que por causa que já tem os dois que já tem os dois na secretaria de 13 

obras, secretaria de agricultura tem duas vagas para operador de maquinas que possivelmente já estão 14 

ocupadas eu ate busquei no portal da transparência de acesso provavelmente esta com problema de 15 

conexão e não consegui verificar esses dois operadores de maquinas na secretaria acredito na palavra  16 

vereador chico , mas eu defendo  comeu defendo toda os (....)  como eu defendo estruturação de cada 17 

secretaria  claro que caso a secretaria já tenha esses dois  operadores  não tem como colocara mais dois 18 

como a secretarias de obras que é  uma secretaria muito grande  que muitas vezes consegue atender uma 19 

secretaria pequena como é a secretaria de agricultura que  deputado falou aqui  as vezes o recursos para 20 

metrópole e não veio para municípios pequenos a mercê (...) e o caso da secretaria de agricultura me 21 

preocupo muito além de pequena era muito importante estratégica o desenvolvido rural do nosso 22 

município (....) obrigado presidente . A palavra esta com o  Presidente em exercício Fabiano Pires: 23 

não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação, aprovado por todos os Vereadores. Projeto 24 

de Lei Executivo 92- "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, em caráter temporário de 25 

excepcional interesse público, 01 (um) psicólogo, e dá outras providências." A palavra esta com 26 

Presidente em exercício Fabiano Pires: Este projeto tem os parecer  jurídico favorável, tem os pareceres 27 

das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, não tendo 28 

ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, 29 

aprovado por todos os Vereadores. Projeto de Lei do Executivo 93 - "Autoriza o Poder Executivo 30 

Municipal a Doar R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título  de ajuda de custo, para buscar a Chama Crioula" 31 

A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano Pires: Este projeto tem os parecer  jurídico 32 

favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta 33 

em discussão, não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que concordam 34 

permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores. Projeto de Lei do Executivo 94 - “Autoriza 35 

o Poder Executivo Municipal a receber do servidor Daniel Meirelles Minotti, a doação de um (01) 36 

Roteador TP-Link, e da outras providências" A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano 37 

Pires: Este projeto tem os parecer  jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta 38 

apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta com a Vereadora Daiane 39 

Gonçalves: Em tempo, nós estávamos conversando com a procuradoria, né, parece algo tão simples 40 

assim autorizar o município a receber um roteador, mas pra colocar placa de patrimônio a gente sabe bem 41 

que é necessário, pra acionar o patrimônio do município, né, e ai provavelmente esse servidor é pra uso 42 

dele mesmo por que ele é um servidor da saúde, vai ta utilizando esse equipamento pra facilitar o próprio 43 

trabalho lá, então precisa que o executivo esteja autorizado a receber mesmo com o termo, tenha a 44 
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autorização via lei pra estar recebendo em doação um equipamento tão simples, digamos assim, então nós 1 

somos de acordo por que certamente vai facilitar o trabalho dele. A palavra esta com o Presidente em 2 

exercício Fabiano Pires: Não tendo mais ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores 3 

que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os Vereadores.  Projeto de Lei Executivo 95 4 

- Cria o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada – FMGC, e o Conselho Municipal de Saneamento 5 

Básico - COMSAB, e dá outras providências. A palavra esta com o Presidente em exercício Fabiano 6 

Pires: Este projeto tem os parecer  jurídico favorável, tem os pareceres das comissões favoráveis, esta 7 

apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta com o Vereador Juliano 8 

Soares: Esse projeto é na verdade a criação do fundo, né, só fico com dúvida sobre os membros, por que 9 

ali diz três executivos, três da Corsan e um da sociedade, mas do executivo não diz se é concursado, se é 10 

estatutário, se é cc, ficou meio aberto ali, né, não ficou especifico. A palavra esta com o Vereador 11 

Rogerio Munhoz: a gente esta votando de urgência isso aqui sei da importância disso, ate participei de 12 

varias ações esse negocio de plano de resíduos plano de PPP e tudo mais uma coisa meio que esta assim 13 

meio atropelado. A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: presidente, eu conversei com o 14 

secretario de planejamento senhor Fábio a respeito do projeto ele colocou que é para manutenção do PPP 15 

que já passou pela casa e eu vejo isso muito benéfico pro município porque na verdade nós vamos receber 16 

da CORSAN porção no porte (...) e a urgência na votação da porque o deposito (...) vai ser posto trinta 17 

dias após essa publicação dessa lei então para execução da e dos projetos da CORSAN eles já estão 18 

dependendo desses recursos e a criação do concelho é pra gestão do fundo uma coisa esta  trelada a outra  19 

ne e infelizmente demoram pra mandar os projetos pra que e demoram pra mandar os projetos pra cá 20 

regime de urgência, mas enfim que a gente possa fazer o andamento dos trabalhos com relação aos 21 

servidores não realmente se são(...) ou não  mas eu acredito que tenha uma  legislação que é que delibera 22 

essa quantidades membros que deva definir se são estatutário ou se são cargos (...) né porque se na lei 23 

aqui não esta (...) provavelmente tenha uma legislação maior de defina (...) . A palavra esta com o 24 

Vereador Rogerio Munhoz: Presidente, assim ó, não, até, com certeza, não resta dúvida da importância 25 

desse projeto, são (...) que já vão vir pros cofres do município, né, de pronto, né e depois mais quatro por 26 

cento de todo o faturamento mensal proveniente do serviço de esgotamento sanitário, né, então é um 27 

recurso excelente, né, isso ta previsto no programa nacional do saneamento básico, né, essa questão de 28 

coparticipação e do fundo, né, então eu sou totalmente favorável, né, só esses detalhes que a gente ficou 29 

em dúvida por essa questão de ser tão corrido esse processo, né e é infelizmente bem no prazo que a nós 30 

tamo finalizando o recesso, né, a única coisa é isso, né, a gente não conseguiu estudar um pouco melhor, 31 

né, por que até, eu participei do plano de resido sólidos, do plano de saneamento básico, eu participei do 32 

plano de parceria pública privada, né, eu participei todos, eu fui membro sempre ativo de todas essas 33 

comissões, todas essas frentes ai, enfim, todos esses estudos que a gente foi feito, é, mais ou menos eu 34 

conheço a sistemática, como é que funciona o programa e tudo, a única coisa foi essa questão de cair 35 

agora assim, no dia, é o nosso único, nosso questionamento seriam esses só, enfim, Presidente, eu quero 36 

votar favorável, sou favorável, só era as únicas dúvidas e esses detalhezinhos que a gente não consegue 37 

sanar a tempo, né, enfim.  A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: deixa eu lhe dizer uma 38 

coisa assim, ó, como eu falei já de forma anterior, nós chegamos quase, nós levamos quase que o Afonso 39 

a nível de estresse, aí por essas questões, e nós cobramos de um lado e algumas coisas estavam paradas, 40 

não tavam andando, o prefeito não estava ciente, nós tivemos lá uma reunião com o prefeito depois teve 41 

alguns outros secretários em outro momento tiveram uma outra reunião com o prefeito e o prefeito exigiu 42 

celeridade no processo e foi uma condição do Afonso pra ele permanecer e aceitar que o senhor Flávio lá 43 

rasgasse o pedido dele de transferência, porque, porque esse fundo tava se perdendo, nós temos sessenta 44 
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dias a partir do momento que se assina, assinasse o processo ali. A palavra está com o Vereador 1 

Rogério Munhoz: não, trinta dias. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: sessenta dias. A 2 

palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: trinta dias pro depósito. A palavra está com o 3 

Presidente Gelson Antunes: sessenta dias após a assinatura do contrato da PPP. A palavra está com o 4 

Vereador Juliano Soares: da PPP, a gente assinou lá trás. A palavra está com o Presidente Gelson 5 

Antunes: da PPP é, então é isso aqui tava, tá engasgado, tá engasgado, nós estamos muito atrasados, aí o 6 

senhor imagina entrar no recesso e é uma coisa ou outra a mais, então eu pediria aos senhores a 7 

compreensão e a ajuda em votar esse processo e havendo alguma manifestação, nós vamos lá em 8 

conversamos com o prefeito, ele é extremamente tranquilo e idôneo pra nos atender havendo demanda, 9 

então está em discussão, esta aí, temos mais alguém pra. A palavra está com o Vereador Rogério 10 

Munhoz: a assinatura do termo foi naquele dia que nós fomos lá na... A palavra está com o Presidente 11 

Gelson Antunes: sim, aquele dia na Secretaria de Agricultura. Temos mais alguém pra discutir? Não 12 

tendo, colocamos em votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por 13 

todos os Vereadores. Projeto de Lei Executivo 97 -  “Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 4470, de 10 de 14 

maio de 2017, que autorizou o Poder Executivo Municipal a firmar termo de parceria com a ACETERG - 15 

Associação Aultural Eldoradense de treinamento esportivo, voltado a prática esportiva e competição de 16 

ginástica rítmica, voltados a alunos das escolas da rede Pública do Município, e dá outras providências.” 17 

A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem os parecer  jurídico favorável, tem 18 

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

A palavra esta com a Vereadora Daiane Gonçalves: Esse projeto eu fiquei sabendo da situação dele 20 

ontem, até comentei com os colegas na sessão das comissões que sobrou um recurso do termo de parceria 21 

do ano passado com a Sete R que, como o projeto tinha iniciado, eles pagaram os profissionais com 22 

recurso próprio e sobrou em caixa do repasse do executivo e eles tem interesse em comprar um tapete 23 

novo, por que o tapete é de muitos anos já, já deve ter uns dez anos já, por que o projeto iniciou em dois 24 

mil e sete, eu lembro que eu era diretora de esportes quando ele iniciou e logo em seguida a gente 25 

comprou o tapete, então ele já tá faltando partes e já tem mais de dez anos e no dia quatro agora, de 26 

agosto, mais uma vez nós vamos ta recebendo a etapa da taça gaúcha aqui em Eldorado, no ginásio (...) e 27 

aí eles tem interesse em comprar um novo tapete, então tá sendo alterado a lei pra que possa além de 28 

pagamento pessoal, ser utilizado o recurso do termo de parceria pra comprar equipamentos específicos da 29 

modalidade, né, de ginástica rítmica, então só essa é a questão, é a alteração da lei do termo de parceria 30 

que era só pra pagamentos de pessoal, autorizando a associação a comprar equipamentos também, pra que 31 

eles possam já fazer essa aquisição e inaugurar esse tapete já no próximo evento, no dia quatro, então 32 

peço a colaboração dos colegas aí pra a gente poder, pra associação poder dar encaminhamento nessa 33 

compra. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: esta em discussão esse projeto e vai 34 

beneficiar nossa criançada nossos alunos da rede publico muito importante , não tendo ninguém pra 35 

discutir coloco em votação vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por todos 36 

vereadores. PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO PRA VOTAÇÃO: Projeto de Lei 25 -  37 

Ver. Delmar Nunes – PDT - Altera a denominação da Rua dos Guapuruvus para Rua João Carlos Vieira, 38 

Bairro Parque Eldorado  agora é a vereadora Daiane que faz chamada para as explicações pessoais. A 39 

palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem os parecer jurídico favorável, tem os 40 

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

Palavra esta com o Vereador Delmar Nunes: Falando do meu projeto e des de já eu queria muito a 42 

ajudo dos meus colegas, falar de João Carlos para muitos é fácil, mas para mim que sou vizinho e mais 43 

fácil, então o João o nome dessa Rua, foi a única obra grande que ele deixou para (...) Eldorado que foi a 44 
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Rua dos bombeiros voluntários, discutindo com a família dele eles acharam bom que seria uma ótima 1 

indicação a rua onde e os bombeiros voluntários, então eu conto muito com ajuda dos companheiros 2 

obrigado. A palavra esta com o Vereador Francisco Alexandre Morfan: Eu parabenizo oVereador 3 

Delmar a trajetória do João vieira nos acompanhamos no longo do tempo o legado que ele deixou ne, para 4 

Eldorado João Vieira foi um parlamentar exemplar um cidadão um pai de família um Vereador  chefe de 5 

Estado na época também eu (...) prestei uma homenagem já também para colega Vereador MDB (...) UBS 6 

da chácara com o nome do João Carlos Vieira, para minha surpresa e satisfação eu ate agradeço a 7 

secretaria que essa semana mesmo não comunicamos a gente a casa para nos fazermos um ato de 8 

reconhecimento que isso e duido é verdade, um homem que já tem uma passagem administrador, foi vice 9 

Prefeito junto com o Ernani ne na legislatura passada, ta la (...) nome da UBS João Carlos Vieira então 10 

satisfação quem acompanhou agente já sabe, nos votamos isso a qui com satisfação Delmar, o legado que 11 

ele deixou esta na mente de cada um, Presidente daqui da casa também, todo mundo conheceu é um 12 

politico indiscutível, politico que teve conhecimento sabedoria sabia o que falava, assim o é mérito teu a 13 

família fica satisfeita os moradores de la mais uma marca que fica né para João Carlos Vieira então assim 14 

eu sou favorável a esse projeto e deixo a minha insatisfação da secretaria não convidar os Vereadores da 15 

casa principalmente eu fui o autor do projeto de lei, por não fazer um ato uma colocação (..) da placa, e 16 

digo mais, aquela placa esta escondida ela tem que ser uma placa no corredor quem passa na Nestor 17 

Jardim (...) com o nome mais visível porque esta o nome João Carlos Vieira muito pequeno, eu acho que 18 

a secretaria de saúde pode fazer uma placa com o nome maior. Obrigado. A palavra esta com o 19 

Vereador Vidal: Eu quero parabenizar o companheiro Charuto, companheiro Delmar, né, a gente pega o 20 

hábito de chamar Charuto, companheiro Delmar, por colocar o nome de rua de João Carlos Vieira lá, João 21 

Carlos ele merece todas as homenagens possíveis, porque eu vou dizer, eu, não é porque ele era do meu 22 

partido, mas bem antes de eu ser vereador eu sempre tive o João Carlos como espelho de politico, espelho 23 

de vereador, pela postura dele, pelo comportamento dele, pela caminhada, não que nessa casa não tenha 24 

vereador do estilo dele, talvez cada um tenha o seu estilo e cada um tenha o seu projeto, o João Carlos era 25 

um vereador diferenciado porque ele atuava de outras formas, talvez no tempo dele, tinha vereadores 26 

melhor do que ele, mais atuante, mas é que o estilo dele era diferenciado, ele era um cara que ia além da 27 

ponte do Guaíba, foi um dos vereadores que começou a levar os nossos vereadores aqui a saber que existe 28 

uma Assembleia Legislativa, que tem condições, que tem condições de a gente ir a Brasília buscar algum 29 

recurso, então o João Carlos ele era diferenciado, então nessa diferença dele, de ser diferenciado, ele 30 

virou é um modelo pra muitos vereadores, e eu como trabalhei anos nessa casa aqui como assessor eu me 31 

espelhava muito no João Carlos, sempre que eu via ele, até no modo dele se vestir, um cara muito 32 

elegante e sabia representar essa casa então eu vejo que ele deixou um legado de todas as formas, um cara 33 

inteligente, um cara culto e ele merece todas as homenagens e nessa questão que tu falou, Chico, a 34 

questão que não fizeram um ato ali e também não convidaram os vereadores é uma das coisas que a gente 35 

brigou muito no outro governo na questão de assim ó quando é pra aprovar qualquer lei, o secretário tá 36 

com problema lá, ele acha o caminho dessa casa, acha os telefones do vereador, liga e agrada e agrada 37 

aqui e agrada e agrada aqui e agrada ali, mas na hora de convidar, não é porque a gente vai, eu sou um 38 

cara que pouco vou nesses lugares, meu tempo é curto e eu me dedico a trabalhar, meu tempo eu me 39 

dedico a trabalhar pra comunidade eu não dou muita bola pra esse negócio de formatura e isso e aquilo, 40 

mas tem vereadores que gostam de ir e gostam de estar lá presente, e eu vejo assim, é uma questã de 41 

respeito, mesmo que o vereador não goste de ir, tem que ter o convite, ó estamos inaugurando esse 42 

departamento, estamos inaugurando aquele outro departamento, porque na hora de votar pra buscar 43 

qualquer recurso, é essa casa que vota, então eu vejo que tem que ter um respeito com os vereadores dessa 44 
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casa, porque eu tô aqui agora, amanhã eu não estou, mas vai ter outros aqui que também merecem ser 1 

reconhecido, então é isso, eu sou favorável ao teu projeto, projeto bom e o João Carlos também merece, 2 

família também merece, e tu tá de parabéns Charuto, obrigado presidente.  A palavra esta com o 3 

Vereador João Cardoso : : presidente, quero parabenizar vereador Delmar pelo projeto de 4 

reconhecimento ate porque o vereador Joao Carlos  Vieira morava no parque fez de tudo pra levar os 5 

bombeiros pra lá toda a historia dele partia do parque para as outros locais, vereador que acho que 6 

ultrapassam a ideologia a partir do conhecimento uma pessoa como um homem publica que ele é um cara 7 

emblemático de posição firme depois que dava a palavra dele com clareza era aquilo perdesse ou 8 

ganhasse é isso que tem que fazer parte da pessoa publica né tem que ter clareza naquilo que quer não 9 

maria vai com as outras andava decidido, foi além foi diretor de SPRM presidente , foi assessor do 10 

palácio Piratini foi um cara que conheceu um cara dedicado (....) quero dizer que eldorado merece (...) 11 

tem que receber (...) e tambem com a publicidade a nossa população que aquele homem foi eleito  mas 12 

que já se foi pra outra vida deixou algo e que esta sendo reconhecido acho que é isso que tem que ser 13 

marcado obrigado , senhores. A palavra esta com o Vereador Fabiano Pires: também gostaria de 14 

parabenizar o vereador Delmar também conhecido pelos amigos como charuto , pela iniciativa e também 15 

a iniciativa do chico nomear uma UBS  vereador Joao Carlos Vieira’ o joao da caixa ‘ e mesmo antes de 16 

ingressar aqui nessa casa ele ia com certa frequência me visitar lá na link ele procurava entender e 17 

compreender o modelo de programa que a gente desenvolvia lá social para aplicar aqui sempre 18 

preocupado e muito preocupado com a aprendizagem dos nossos jovens de origem mais simples então ele 19 

sempre teve esse olhar bem social de uma pessoa que acumula décadas  de muita doação de doação para 20 

as pessoas de doação par a cidade, homenagens dessa natureza elas venha a contemplar a vida publica e 21 

também a família que a família também esses reflexos do dia a dia seja  politico cada vereador , então eu 22 

parabenizo Delmar pela iniciativo e tambem a do chico a nomeação da UBS já justificando que meu voto 23 

é favorável. A palavra esta com o Vereador Juliano Soares: senhor presidente primeiramente 24 

parabenizar o Delmar,  chico já tinha falado em outro momento o  Joao Carlos ele como o Vidal falou 25 

diferencial vereador com capacidade dinâmico visionário ele pensava no futuro acho que a cidade  acho 26 

que sempre tem que pensar no amanha a historia  só de pensar no hoje muito ampla muito vaga (...) que  27 

hoje passa esse nós não projetar a cidade para uma condição diferente de hoje a gente não vai ter 28 

condições nem uma administrar uma cidade amanha ou depois os problemas eles são infinitos , hoje a 29 

gente tem problema  na rua amanha tem problema na outra então a gente tem que pensar em desenvolver 30 

economicamente , lembro uma vez que estava num no sitio do Jaime a gente estava almoçando acho que 31 

tu lembra né Vidal estava almoçando eu ele o Miguel estava lá o beto estava lá e o João estava muito 32 

brabo  porque iam perder uma  cedência de uma área pra uma empresa  naquela época ia gerar não sei 33 

quantos empregos ai o Joao disse bem assim eu me lembro como fosse hoje  vocês deixam de dar uma 34 

área pra uma empresa ceder para uma empresa que pode gerar vinte emprego vocês pensam nos vinte 35 

empregos vocês não passam nas vinte famílias que vão ter esses vinte  empregos são vinte pessoas que 36 

moram dentro de eldorado que podem ter um emprego melhor de vida tratar pagar suas contas , então a 37 

gente tem que pensar no amanha então eu sempre tive admiração por ele e pela pessoa que ele é ele 38 

pensava la na frente que ele não pensava so nele bem la na frente tive aqui na casa eu era estava visitando 39 

o Ricardo  foi diretor da casa se eu não me engano  eu vi uma discussão dele sobre isso  que a gente tinha 40 

que pensa no amanha depois  , por vários anos eu acompanhei a vida dele  e vi  que ele sempre para frente 41 

que gente tem que pensar  para frente como administrador  publico  tem que pensar na frente de tudo que 42 

a gente vai ter na vida  então a gente tem que pensar no amanha a gente esta um ano dois anos quase  43 

acho , coisas boas a gente tem tido oportunidade graças a deus. Deus tem abençoado  trazer recurso 44 
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bastante para a cidade de discutir projetos importante nada é eterno  a gente é passageiro infelizmente a 1 

vida passa essas coisas assim de reconhecer das pessoas que fizeram alguma coisa para a cidade  é muito 2 

importante , então sou favorável ao teu projeto como fui favorável ao projeto do chico independente de 3 

bandeira de partidária   acho que a gente tem que conhecer as pessoas que fizeram muita coisa  pela nossa 4 

cidade , porque elas ficam as coisas ficam as coisas ruins ficam na palheta as pessoas falam na palheta por 5 

isso que muita gente não fica nessa casa nem um cargo legislativo (...) amanha ou  depois para nossa 6 

família ou pro nossos filhos que esta a amanha ou depois a vai ser gravado nome do meu pai ou o posto 7 

de saúde vai ser gravada  nome do irmão  pra eles e bem mais  que para nós hoje fazer nosso trabalho com 8 

dedicação para eles é uma coisa de reconhecimento . então te parabenizo chico te parabenizei a um tempo 9 

atrás parabenizo o Delmar sou muito favorável a essas coisas assim  porque mostra as qualidades das 10 

pessoas não e não se grava nome de pessoas que não faz nada por ninguém não se da placa para ninguém 11 

porque o de ruim e aquilo que disse vai ficar marcado na palheta, obrigado. A palavra esta com o 12 

Presidente Gelson Antunes: Não tendo ninguém para discutir eu coloco em votação, os Vereadores que 13 

concordam permaneçam como estao aprovado por todos os Vereadores. Parabens Vereador Delmar pela 14 

iniciativa foi um grande homem sem a sombra de duvida um grande líder aqui para nosso município (...) 15 

são questão que nos não podemos questionar (...) para família e muito (...) isso. Projeto de Lei 26 -  Gab. 16 

Da Presidência, "Autoriza o Poder Legislativo Municipal a contratar, em caráter temporário de 17 

excepcional interesse público, 01 (um) Contador, e dá outras providências." A palavra esta com o 18 

Presidente Gelson Antunes: Este projeto tem os parecer  jurídico favorável, tem os pareceres das 19 

comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão, A palavra esta 20 

com o Vereador Francisco Alexandre Morfan: Presidente peço licença para minha retirada, obrigado. 21 

A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes:. não tendo ninguém para discutir eu coloco em 22 

votação, os Vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por todos os Vereadores, peço 23 

que a Secretaria que faça a chamada para as explicações pessoais. NÃO HAVENDO USO DA 24 

TRIBUNA .  palavra esta com o Presidente  Gelson Antunes : Só para dizer que quem não foi para o 25 

Bom Retiro perderam o discurso do Delmar Nunes, falou empolgado olha, eu fiquei teu fã Delmar, tem 26 

um lembrete aqui da secretaria, não haverá expediente dia dezoito do sete devido o júri, retornaremos do 27 

recesso dia um do oito e a próxima sessão sera dia sete do oito, tenham todos boas férias, quando são 28 

catorze horas e quarenta e oito minutos dou por encerrada a Sessão 29 

Plenaria.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30 
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____________________________________                   _________________________________ 33 

Ver. João Francisco Moraes Cardoso – PT                       Ver. Fabiano Pires – MDB 34 

 35 

 36 

____________________________________                   __________________________________ 37 

Ver. Rogério Goetz Munhoz – PSB                                   Ver ª Daiane Gonçalves – PDT 38 



 1414 

 

 1 

______________________________                     __________________________________ 2 

Ver.   Gelson Antunes – PDT                                            Ver.    Juliano Soares - PT 3 

 4 

 5 

 6 

  ____________________________                             _______________________________ 7 

Ver. Francisco Alexandre Morfan- MDB       Ver.  Jorge Vidal Amaral-MDB 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

_______________________________ 14 

Ver. Delmar Nunes - PDT 15 

 16 

 17 


