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Aos seis dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às  quatorze horas, reuniram-se no Plenário 8 

D'jalmo Lopes da Câmara Municipal de Eldorado do Sul, para Sessão Ordinária , sob a Presidência do 9 

Vereador Presidente Gelson Antunes e os seguintes Vereadores: Fabiano Pires– PMDB,  Francisco 10 

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

Goetz Munhoz– PSB, Jorge Vidal Amaral - PMDB, Juliano Soares – PT e Delmar Nunes – PDT. A 12 

palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Bom dia senhores, havendo quórum regimental, vamos 13 

dar inicio a sessão ordinária de seis de fevereiro de dois mil e dezoito. Versículo bíblico. Leitura das 14 

Correspondências. INDICAÇÕES COM ENTRADA:  Indicação 1/2018 Vereador Chico Colono – 15 

PMDB: Seja feito a instalação de redutor de velocidade, Quebra-molas na rua Z. Indicação 2/2018 Vereador 16 

Fabiano Pires – PMDB: INDICA A PREMENTE NECESSIDADE DE PROCEDER EM CARÁTER DE 17 

URGÊNCIA A INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COMUNIDADE 18 

COSTANEIRA. Indicação 3/2018 Vereador Fabiano Pires – PMDB: REALIZAR UMA PARCERIA COM 19 

ENTIDADE ESPECIALIZADA NO TREINAMENTO DE AUTISMO. Indicação 4/2018 Vereador Jorge 20 

Vidal Amaral – PMDB: Que através da secretaria competente elabore estudos para a construção de um 21 

complexo integrado de educação, saúde e lazer no bairro Progresso. Indicação 5/2018 Vereador Jorge Vidal 22 

Amaral – PMDB: Revitalização da quadra poliesportiva no bairro Parque Eldorado  conforme indicação nº 424 23 

já apresentada no ano de  2017. Indicação 6/2018 Vereador João Francisco Moraes Cardoso – PT: Indico 24 

ao Poder Executivo Municipal, a construção de uma área de lazer/esporte no Assentamento Apolônio de Carvalho. 25 

Indicação 7/2018 Vereador João Francisco Moraes Cardoso – PT: Indica ao Poder Executivo Municipal, 26 

a construção de uma quadra de areia esportiva na rua A, do Assentamento Padre Josimo. Indicação 8/2018 27 

Vereadora Daiane Gonçalves – PDT: Que seja concedido adicional de Risco de Vida aos Conselheiros 28 

Tutelares de Eldorado do Sul. Indicação 10/2018 Vereadora Daiane Gonçalves – PDT: Que seja realizada a 29 

instalação de Brinquedos de Playground e Academias ao Ar Livre em todos os bairros e assentamentos de Eldorado 30 

do Sul. Indicação 11/2018 Vereador Rogério Munhoz – PSB: Solicito providencias referente a implantação 31 

de  locais para a entrega voluntária de pequenos volumes (PEV), Eco pontos. Indicação 12/2018 Vereador 32 

Rogério Munhoz – PSB: Solicita ao executivo  Municipal, que através da Secretaria  de planejamento  viabilize, 33 

a revitalização da prainha da Sans Souci, com a recuperação do antigo trapiche. Indicação 13/2018 Vereador 34 

Gelson Antunes - PDT: Solicito a Secretaria competente a recapagem asfáltica de toda a extensão da Av. 35 

Frederico Warstat. PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO COM ENTRADA: Projeto de Lei 03 – 36 

Vereadora Daiane Gonçalves - PDT: Denomina "Praça São Lourenço do Sul" a praça nas confluências 37 

das ruas Lindolfo Collor, Jaguarão e Ijuí, no bairro Centro Novo deste município. Presidente Gelson 38 

Antunes: Este projeto baixa as comissões. Projeto de Lei 04 – Vereador Fabiano Pires - PMDB: 39 

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 634, DE 28 DE MAIO DE 40 

1996. Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa as comissões. Projeto de Lei 05 – Vereador 41 

Fabiano Pires - PMDB: Institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 42 

do Espectro Autista e dá outras providências. Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa as 43 

comissões. Projeto de Lei 06 – Vereador João Cardoso - PT: Denomina 'Praça da Figueira' a praça 44 

localizada no Assentamento Padre Josimo, Rua A em meados do número 43. Presidente Gelson 45 
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Antunes: Este projeto baixa as comissões. Projeto de Lei 07 – Vereador João Cardoso - PT: Altera a 1 

denominação da Rua A, localizada no Assentamento Padre Josimo para Estrada da Figueira. Presidente 2 

Gelson Antunes: Este projeto baixa as comissões. Vereadora Daiane Gonçalves: presidente gostaria 3 

que fosse incluído os projetos do executivo do numero 017 ao 021 na ordem do dia  que o projeto 21 seja 4 

votado em regime de urgência e inclua também um projeto de resolução numero 01. Presidente Gelson 5 

Antunes: quero coloca o pedido da vereadora Daiane em discussão, os vereadores que concordam 6 

permaneçam como estão, aprovador por todos os vereadores o pedido. Vereador Juliano Soares: 7 

gostaria de solicitar a colocação de um projeto do legislativo do projeto que eu também solicitei que 8 

vocês participassem junto peço que coloque na ordem do dia. Presidente Gelson Antunes: quero coloca 9 

o pedido da vereador Juliano em discussão, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 10 

aprovador por todos os vereadores o pedido, peço que faça a leitura do projeto 08. Projeto de Lei 08 – 11 

Vereador Juliano Soares - PT: Dispõe sobre o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros em 12 

todas as escolas de educação básica de Eldorado do Sul. Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa 13 

as comissões. PROJETOS DE RESOLUÇÃO COM ENTRADA: Projeto de Projeto de Resolução 14 

01 – Vereador Gelson Antunes: Dispões sobre galeria de vereadoras e dá outras providências. 15 

Presidente Gelson Antunes: Esta resolução baixa as comissões. PROJETOS DE LEI DO 16 

EXECUTIVO COM ENTRADA: Projeto de lei n°17: Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o 17 

uso do Bem Patrimonial nº 78616 – Barco em Alumínio de 5 metros, para o Copo de Bombeiros 18 

Voluntários de Eldorado do Sul, RS, e dá outras providências. Projeto de lei n°18: Altera o artigo 5º da 19 

Lei nº 4.454, de 19 de abril de 2.017. Projeto de lei n°19: Revoga os arts. 2º e 3º da Lei Municipal nº 20 

4.447, de 30 de março de 2017, que altera o parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 3.821, de 20 de 21 

fevereiro de 2013, que atribui verba de representação judicial e extrajudicial aos servidores que 22 

representam o Município nos temos da lei, e dá outras providências. Projeto de lei n°20: Altera a Lei 23 

Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, a Lei 24 

Municipal nº 4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 25 

orçamentárias de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que estima a Receita e 26 

Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2018. 27 

Projeto de lei n°21: Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de um veiculo à Brigada Militar 28 

de Eldorado do Sul, e dá outras providências. Suspende a Sessão para a Reunião das Comissões. 29 

Reabre a Sessão. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO PARA VOTAÇÃO: Projeto de Lei n° 21: 30 

Este projeto tem o parecer jurídico favorável, o parecer de todas as comissões favoráveis e esta apo a ser 31 

discutido e votado, coloco este projeto em discussão. A Palavra esta com o Vereador Juliano: Senhor 32 

presidente esse é sobre o repasse para a Brigada Militar, no inicio do ano passado agente fez uma reunião 33 

com as secretarias das prefeituras do governo do estado e nessa reunião ficou encaminhado que o governo 34 

do estado repassaria dois veículos para a brigada militar também, até hoje agente não sabe como ficou, 35 

gostaria de saber essa informação do líder de bancada se pudesse com o governo falar sobre isso por que 36 

os veículos da saúde vieram, os dois veículos da saúde eram o mesmo valor era noventa mil reais e era da 37 

consulta popular que agente fez em Dois mil e quinze se eu não me engano então daqui a pouco agente 38 

tem dois veículos lá no estado que é direito do município que a própria população escolheu e ai o estado 39 

ainda não repassou, seria interessante agente fazer um esforço pra gente conseguir chegar até lá, descobrir 40 

alguma informação sobre isso os veículos eram dois casos eram dois veículos da saúde e dois para a 41 

brigada eu sei que eles passam para o batalhão daqui a pouco pode acontecer de passar para o batalhão de 42 

Guaíba e não ser passado para o município, acho que seria interessante saber essa informação, buscar com 43 

o governo do estado, eu estava na secretaria das prefeituras depois eu não consegui ais acompanhar eu 44 

acompanhei só a votação daquele projeto que veio pra saúde dos noventa mil e esses noventa mil que 45 
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seriam também pra veículos pra Brigada Militar não vieram ainda até hoje então daquele momento o 1 

primeiro momento tinha uma cláusula de repasse que tinha um cadinho na agricultura também mais foi 2 

resolvido, depois deu um cadinho também na saúde mais também foi resolvido a Juliana conseguiu 3 

resolver o da saúde e só o que ficava pendente era esses veículos pra fazer a compra então seria 4 

interessante se agente, pro governo acho que é importante pra poder equipar a brigada aqui de Eldorado.  5 

Vereador Gelson: continua em discussão. A palavra está com Vereador Rogério: Esse projeto é 6 

importante eu voto favorável com certeza até eu perguntei pro Tigre o Tigre não lembrou agente tinha 7 

conversado com o Coronel Quadros, ele falou que foi doado para o comando Regional, Doado para 8 

instituição Brigada Militar, não especificamente Eldorado do Sul, aqui na lei está pra Brigada Militar de 9 

Eldorado do Sul, mais ai diante desse termo alguma coisa que vincule ela ao Município de Eldorado do 10 

Sul se não daqui a pouquinho esse veiculo está sendo direcionado para outros lugares enfim é importante 11 

agente ficar de olho nisso Presidente, por que não to dizendo que pode acontecer apesar de nos termos 12 

feito varias reuniões com o comandado do Coronel Quadros pra gente assegurar uma melhor efetividade 13 

na segurança do município principalmente nos bairros aonde é mais distante ai o Parque Eldorado, Sans 14 

Souci, mais é só uma questão de agente garantir que esse carro fique na cidade de Eldorado do Sul 15 

mesmo né, não pode é ele ser desviado, como é do comando pode ir pra outro lugar, não né, tem que ficar 16 

aqui, acho que isso é uma prerrogativa que agente tem que deixar bem clara né, acredito eu que vão fazer 17 

isso mais só para questão de agente se assegurar disso. A Palavra esta com o Vereador Vidal: Senhor 18 

Presidente e demais companheiros, eu quero primeiramente parabenizar o Prefeito por enxergar a 19 

dificuldade que está a Brigada Militar hoje na questão de veículos o estado não vem dando cobertura pra 20 

nos já fazem bastante tempo agente tem pedido, são vários pedidos inclusive o Juliano  pediu quando o 21 

Sartori entrou, PMDB também foi lá e pediu e não recebemos o Ernani agora novamente o munícipio na 22 

pessoa do Prefeito cedeu um carro pro prefeito cedeu um carro pra Brigada acho que é bem colocado o 23 

que o nosso Vereador Rogério falou nos temos que arrumar uma forma jurídica que o carro seja da 24 

Prefeitura cedido a Brigada Militar por que no momento que foi para Brigada Militar, eles tem autoridade 25 

suficiente pra tirar daqui e levar pra Alvorada, pra Canoas pra aonde eles quiserem como já aconteceu, 26 

carro que veio do estado e eles tiraram do nosso munícipio e levaram pra Guaíba, agente é favorável achei 27 

que é importante se agente tivesse condição de todo ano dar um carro pra Brigada seria importante, mais 28 

agente tem que ficar atento nesse sentido, eles não mandam pra nos mais pra tirar é bem fácil. Somos 29 

favorável Presente. Vereador Gelson: Muito bem, continua a discussão. A palavra está com a 30 

Vereadora Daiane: Estive hoje lá na Procuradoria conversando com as procuradoras a respeito do 31 

projeto e eu questionei por que que não era doação e justamente por isso por que no momento que tu 32 

ganha tu faz com aquele patrimônio o que tu quiser e o objetivo é que esse veiculo fique pra fazer a 33 

segurança do munícipio e ai tem o termo de sessão de uso então pedir pra que elas desataquem bem que 34 

ele deve ficar aqui e é por três anos  e pode ser prorrogado por iguais períodos e então não é só mais três, 35 

então três, três enquanto esse veiculo estiver em condições de uso eles podem ficar renovando, por que ai 36 

depois retorna para o munícipio e vai para leilão e assim segue então realmente é para a segurança do 37 

munícipio. A Palavra esta com o Vereador Gelson: Não tendo mais ninguém para discutir eu também 38 

quero deixar aqui o reconhecimento por esforço do executivo em contribuir com a segurança do 39 

município embora que isso seja atribuição do estado. Nós temos particularmente eu o vereador Tigre e o 40 

Rogério temos tido inúmeras reuniões ali como comando e o prefeito em duas reuniões com o Coronel 41 

Andrey e depois com o secretário de segurança, fui com o prefeito, não, não fui com os senhores também 42 

e duas vezes fomos lá e sabemos da grande dificuldade que está sendo a questão da nossa segurança 43 

pública o veiculo que nos temos aqui é um veiculo Prisma que já tá virado numa peneira esses dias eu 44 

estava olhando ele tem dois furo e um outro que também sofreu algumas avarias e o poder executivo tá 45 
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demonstrando o seu interesse em contribuir com a segurança está fazendo de forma adiantada, sem que 1 

nos tenhamos a garantia de aumento de efetivo o prefeito está sinalizando a sua boa vontade mais um 2 

mecanismo que temos pra forçar no bom sentido da palavra o nosso governo do estado o comando da 3 

brigada Militar a mandar mais efetivo pra cá para o Parque Eldorado que chega a ser doloroso pra gente 4 

chegar ali no parque e não ver aquele posto da Brigada militar funcionando então parabéns ao Executivo 5 

que mais uma vez puxa a ponta demonstrando sua boa vontade em melhorar a segurança pública do nosso 6 

municipio. Coloco em votação, não tendo mais ninguém para discutir os vereadores que concordam 7 

permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Justificativa de voto Presidente. A palavra 8 

está com Vereador Tigre: Tem que olhar os colegas vereadores já consternaram que temos que 9 

agradecer ao executivo pela boa vontade de pelo menos aparelhar naquilo que possível o efetivo de 10 

Eldorado do Sul, tendo em vista que dito também para o Coronel Quadros pela própria corporação da 11 

Brigada Militar de que o efetivo aqui por pequeno que seja,  é o efetivo que mais prende na grande região 12 

carbonífera e costa doce é o que mais prende, é o que mais faz ação então isso leva a crer que nos temos 13 

aqui na verdade mais delinquentes mais problemas, mais trafico de drogas, mais brigas enfim que por ser 14 

um contingente pequeno leva a crer que realmente trabalha vai pra rua então é necessário que tenha carro 15 

bom, carro em dia, então esse carro vem de encontro a necessidade que a brigada local tem, e tenho 16 

certeza que parte de estudos já feitos, claro que precisa de um maior contingente da Brigada Militar que 17 

há muita gente indo pra reserva, até pelo salario pelo risco que tem e outras questões mais que em 18 

Eldorado do Sul eu esperava já em Dois mil e dezessete prometido de que teríamos em Eldorado do Sul 19 

mais não veio, espero que nesse primeiro dia de governo Dois mil e dezoito nós tenhamos as câmaras e 20 

que hoje não é só policiamento extensivo tem essa dificuldade no numero de contingente da força, isso tá 21 

prejudicando o Brasil inteiro e no mundo na inteligência então é de estrema necessidade que nós 22 

tenhamos em Eldorado do Sul câmaras com potencia que consiga averiguar quem passa pela avenida pela 23 

rua enfim em lugares estratégicos pra que então a Brigada centralizada em um certo local tenha condições 24 

então de operar com a inteligência pra prender e quando há roubo, assalto e outras questões então eu acho 25 

que isso precisa também além da estrutura pra que a Brigada possa se deslocar mais que tenha essa parte 26 

da inteligência ai, isso eu aguardava que pelo menos em dois mil e dezessete agente já tivesse, isso pelo 27 

menos havia uma promessa nessa questão das câmaras enfim todo aquele aparato que tem centralizado ali 28 

na brigada militar pra que viesse operar então com a inteligência mais esperamos então nesse ano aqui 29 

que isso venha ajudar bastante por que é muito difícil você ficar em cada rua,  cada estrada, cada avenida 30 

um soldado esperando que, mais é mais fácil então que seja controlado pela câmaras desda BR até as 31 

nossas estradas e também nas ruas com a inteligência e com o apoio das câmaras que consiga detectar os 32 

delinquentes quando estão entrando ou saindo da cidade. Obrigada Presidente. EXPLICAÇÕES 33 

PESSOAIS: A Tribuna esta com o Vereador Francisco Alexandre Morfan: Dar as boas vindas a um 34 

começo de ano de trabalho, que o senhor tem hoje a presidência, reside a presidência né, que tenha 35 

sucesso nesse ano o senhor e a mesa diretora, então eu sei que nosso prefeito esta fazendo por merecer 36 

muitas obras acontecendo e que vai acontecer vários projetos importantes, que viram para casa, que veio e 37 

que viram, que faz a diferença no nosso dia a dia da nossa comunidade, então da as boas vindas e que seja 38 

de muito trabalho e muita responsabilidade, ao senhor presidente e a mesa diretora, obrigado. A Tribuna 39 

esta com o Vereador Rogerio Goetz Munhoz: Cumprimentar nosso presidente nossos colegas 40 

vereadores nossa comunidade aqui  presente em especial a Greicy nossa conselheira tutelar tem o Joao 41 

Ferreira nosso secretario de habitação nosso ex colega e vereador desta casa oque eu tinha pra falar hoje 42 

primeiramente parabenizar o vereador Gelson pelo inicio de trabalho na condução desta casa que a gente 43 

já vê algumas mudanças importantes que a gente tem acompanhado e temos que destacar mas vou 44 

destacar só uma delas que e as cadeiras que a gente vinha passando dificuldade ate tombo a gente já caiu 45 
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por causa das cadeiras quebradas cadeiras velhas que precisava ser trocadas e o presidente e vereador 1 

Gelson de pronto já providencio isso e já deixou as condições melhores de trabalho ai pra nós vereadores 2 

então esta de parabéns o presidente acho que estas tomando as iniciativas boas os projetos bons ai para 3 

nossa câmara de vereadores e consequentemente para nossa comunidade eu gostaria de falar de duas 4 

indicações que eu fiz as duas eu repeti fiz repetitiva já apresentei o ano passado e estou apresentando este 5 

ano de novo uma delas e a indicação doze da revitalização da prainha da Sans Souci a prainha tem uma 6 

questão pontual que e a questão da preservação ambiental da preservação então qualquer reforma 7 

qualquer adaptação a ser feita tem que sempre ser pensada a questão ambiental né e no ano passado já 8 

coloquei o nome de praça dos pescadores que e uma referencia a colônia de pescadores ali da Sans Souci 9 

que e muito forte que e ligada a colônia Z5 ali na picada mas que tem e formado por pescadores ex 10 

pescadores pessoas que já estão aposentados mas que tinham uma referencia muito forte no bairro Sans 11 

Souci então coloquei praça dos pescadores e agora com a tratativa com a vereadora Daiane com a 12 

indicação que ela fez agora para revitalizar todas as praças de todos os bairros estou na expectativa da 13 

reforma da praça da prainha da Sans Souci local muito abrasivo que já serviu de camping que já serviu de 14 

varias atividades onde a comunidade procura no verão né no calor pra ir lá jogar um futebol na quadra de 15 

areia que tem ou tomar um chimarrão na beira do guaíba em fim local muito bom que tem que ser 16 

preservado e mantido né tivemos a pouco tempo ai uma briga não uma briga mais uma reclamação e uma 17 

disputa de quem deveria fazer não importa quem tem que fazer a limpeza a reforma o corte de grama é 18 

serviço que tem que ser feito na quadra que durante o inverno cria grama na quadra de areia e questão de 19 

uma hora uma retro faz aquele serviço ai obras dizia que era educação e educação dizia que era do meio 20 

ambiente vice e versa não importa tem que ser feito então estas coisas temos que ter cuidado para 21 

preservar estes locais onde a comunidade pratica esporte e frequenta onde o vereador Gelson teve a 22 

iniciativa de levar seu trator adaptado para cortar a grama juntamente com nosso diretor da casa Miguel 23 

carvalho e eu por acaso cheguei lá e do de cara com ele e seus fieis seguidores e me agreguei e disse vou 24 

junto  e disse tó junto na luta vamos limpar a prainha vamos limpar e passamos o dia lá trabalhando 25 

limpando a areia tirando o capim eu acho que e isso não e a função direta nossa mas também temos que 26 

participar quando tem um mutirão tem que participar e colaborar por isso fiz questão de ficar junto ali 27 

participando é a nossa comunidade que esta reivindicando o vereador Tigre fez o requerimento pedindo a 28 

limpeza e surgiu a oportunidade de estarmos lá ajudando de manter a prainha em condições pro pessoal 29 

poder jogar seu futebol lá participamos e fizemos a nossa parte a outra indicação onze e referente a lei 30 

federal do plano nacional de resíduos sólidos que eu coloquei o ano passado e que já esta previsto no 31 

nosso plano municipal que e o decreto meia sete de primeiro de dezembro de dois mil e dezesseis onde da 32 

toda autoridade do município de criar a politica municipal de resíduos sólidos e uma delas e os eco pontos 33 

que e o sistema onde eu participei e elaborei junto a secretaria junto ao meio ambiente e também junto a 34 

secretaria de obras na organização deste projeto na organização do sistema de recolhimento destes 35 

resíduos nas ruas isso e o primeiro passo e por surpresa em janeiro vi a reportagem do jornal Tv costa 36 

doce onde apresentava os eco pontos eu fui visitar ate era pra trazer as fotos e esqueci eu fui visitar um 37 

eco ponto na castelo branco na colina e depois fui a secretaria falar com o secretario sobre o projeto eles 38 

criaram este panfleto onde eles entregaram de casa em casa no bairro colina fazendo orientação como tem 39 

que ser a questão educacional o município não vai mais retirar a pessoa tem que levar neste eco ponto 40 

neste local eu ai tu organiza o sistema porque eu não vou tirar meu sofá que não quero mais e jogar na 41 

esquina e jogar no terreno baldio o pagam cinco pila pro carroceiro dar um fim e tirar da casa dele e de 42 

dentro do pátio dele e um problema pra sociedade com isso tu organiza o sistema essas pessoas são a 43 

obrigação do cidadão e pegar aquele resíduo e entregar no eco ponto e o destino final que e pago e que 44 

tem um valor considerável a prefeitura assume esse sistema sabe como que a prefeitura de guaíba fez que 45 
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achei muito interessante pelas parcerias de venda diária e permuta diária com a empresa guaíba a 1 

prefeitura tinha um terreno ao lado da empresa guaíba fizeram toda uma cotação de preço e a empresa 2 

guaíba comprou o terreno da prefeitura permutou com a prefeitura o terreno em troca das construção de 3 

tantos eco pontos que aquele valor dava a outra área a antiga casa da construção em guaíba na santa Rita 4 

que tem uma área ali que e uma área publica e o mercado atual quer construir um mercado ali um novo 5 

mercado ali nesse espaço que era área publica foi feito uma avaliação e o mercado atual construiu em 6 

cima daquele valor outro eco ponto sabe quantos eco pontos vai dar para construir seis eco pontos em 7 

diversos bairros da cidade um deles na colina outro na própria santa Rita e nos outros bairro não cheguei a 8 

anotar e tem vários bairros de guaíba que vão ser contemplados seis que custa em torno de duzentos mil 9 

reais  eles são todos de concreto e tem as baias  onde tem as casinha pros guardas com banheiro as baias 10 

que e pra produtos contaminados para eletro eletrônico são baias que são separadas com matérias para 11 

outros fins e os matérias com destino final são reciclados vai em outro local então assim e um exemplo eu 12 

trago de guaíba  que eu fui visitar e que funciona muito bem e esta funcionando muito bem através de 13 

parcerias então  as pessoas no inicio na colina as pessoas fizeram reunião queriam barrar o lixão vocês 14 

vão ver que não e lixão e todas as voltas dos eco pontos já previsto em lei tem que ser feito uma 15 

arborização um reflorestamento são plantados arvores feito reflorestamento e feito ajardinamento com 16 

arvores graminha e um ambiente tu chega e não diz que é um eco ponto de descarte ali e um ponto de 17 

transferência sai da comunidade e vem para  aquele ponto os caminhões carregam e levam pro destino 18 

final não e pra armazenar lixo e temporário um dia dois dias encheu o container e vai pro seu destino final 19 

então trago aqui o exemplo que nós podemos fazer sim aqui em Eldorado do Sul e temos todas a 20 

condições para fazer este projeto em nossa cidade e estar com os caminhões fixos circulando dias e dias e 21 

dias e não dando fim a este lixo sendo que a gente pode criar este sistema claro que tem a fiscalização 22 

assim que implantaram  o sistema a fiscalização ficou direta no bairro lá monitorando cuidando para que 23 

as pessoas também fação o que e correto e realmente tem dado resultado positivo ali muito poucas 24 

pessoas foram atuadas ou estão sendo multadas por causa disso as pessoas por si próprias querem uma 25 

solução para esse lixo elas largam-na frete da casa ou larga na esquina muitas vezes por não ter opção 26 

mas eles também querem ter solução para esse lixo e agente vê isso nas redes sociais diariamente as 27 

pessoas reclamando desse tanto de lixo jogado na cidade tu criando as soluções necessárias as pessoas 28 

vão terminar aderindo espontânea mente o projeto sem precisar multar a grande maioria seria isso que eu 29 

trago para esse inicio de sessão a gente já estava com saudade desta tribuna o Joao Ferreira deve estar 30 

então coçando então obrigado presidente e uma boa tarde. A Tribuna esta com o Vereadora Daiane 31 

Gonçalves: Boa tarde a todos da plenária, boa tarde  aos colegas vereadores, agora tenho quinze minutos 32 

então, tá bom vou chegar la então não se preocupa, bom é um novo desafio ser líder de governo estar aqui 33 

apresentando também o executivo e eu confesso por muitas vezes eu fugi dessa representação, porque de 34 

uma certa forma eu busco me desvincular do Prefeito, porque naturalmente a esse vinculo então para as 35 

pessoas entendesse a vereadora Daiane e o Prefeito Ernani, são pessoas diferentes, com ideias diferentes 36 

com funções diferentes, então hoje aqui, em uma situação um pouco mais ligada ao executivo eu também 37 

tenho a partir de agora a missão de defendemos com unhas e dentes e de discutir com ele também com 38 

unhas e dentes, como já venho feito. Bom então para começar nessa questão dizer que conseguimos 39 

concretizar um debate que venho fazendo com ele a um ano, que era a reabertura da coordenadoria da 40 

mulher, então ontem a servidora Maria inicio seus trabalhos junto com a secretaria da assistência social, e 41 

a Marcinha Borges, acho que muitos de vocês devem conhecer ela concorreu a vereador, e nos definimos 42 

que ela trabalhara junto a secretaria porque essa coordenadoria ela era ligada a secretaria especial de 43 

governo, que foi extinta, mas nos queremos que a Maria ela é efetivamente tenha um contato direto com 44 

as mulheres de Eldorado do Sul, principalmente a de maior vulnerabilidade social ou por questões de 45 
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vitima a violência enfim, e junto ao gabinete, que nos entendemos que esse acesso fique um pouco mais 1 

dificultoso digamos assim , ali na assistência já tem o crás ao lado, então as pessoas se sentem mais livres 2 

enfim para acessar o poder executivo, e ela vai poder ter esse contato maior direto com as mulheres pra 3 

que efetivamente agente venha fazer um trabalho com elas , não apenas eventos mas enfim mas de 4 

encaminhamento a emprego de aceso as rede de proteção, possa tá ajudando essas mulheres nesse 5 

empoeiramento e nessa busca que elas precisam permanentemente na sociedade, e também eu já 6 

conversei com a procuradora geral para a criação do concelho do condi que é dos direitos das mulheres, 7 

que , pra que que a gente possa ter  recurso, nos também precisamos do conselho e do fundo municipal, 8 

foi uma indicação também do ano passado, bom falando da indicação do concelho do telar, então a Gleice 9 

esta aqui ate obrigada pela presença, agente teve uma conversa ano passado, agente tinha entrado  no ano 10 

passado mas por falta de tempo abro, acabou ficou pra esse ano, que é a concessão do risco de vida né nos 11 

conversamos bastante sobre isso, agente sabe que a questão pecuniária não salva vidas mas ajuda a 12 

proteger, então nos estávamos conversamos ate na questão de transporte a mais para elas, se preservar 13 

fisicamente, ou para um filho ir a escola, enfim os valores financeiros agregam nessa questão de 14 

segurança sim, e elas se colocam permanentemente em situação de risco muitas vezes tendo que fazer 15 

abordagens em áreas mais  remunerareis, sem a presença da brigada militar apenas o motorista, recebendo 16 

ameaças de agressão física, ate de morte, e nos temos já , esse precedente de outros municípios, né como 17 

de exemplo o de pelotas que tinha um adicional de trinta e cinco por cento e depois passou a cinquenta e 18 

cinco por cento, e no ano passado elas encaminharão um oficio a procuradoria do município em julho 19 

solicitando o adicional de quarenta por cento e não foram atendidas, então também peço assim como foi 20 

questão do piso do magistério a colaboração de todos colegas para que isso seja  não apenas uma 21 

indicação da Vereadora Daiane mas que seja uma força tarefa nossa, né Vereador Fabiano que muito 22 

citou aqui já da renumeração defasada das meninas para que a gente possa tá auxiliando elas para recebe 23 

esse adicional, reforçando junto ao executivo isso, e a indicação das praças  né nos agora inauguramos 24 

recentemente a do assentamento do padre Josino e a cada nova postagem que agente consegue fazer de 25 

uma inauguração de uma praça vem solicitação de dez, isso foi o que aconteceu la no assentamento, as 26 

pessoas la perguntavam e no Erga, não ano passado  fiz a indicação no Erga, ainda não chegou no Erga 27 

mas vai chegar, e assim a mesma coisa no Apolônio de Carvalho então agente precisa ter pelo menos uma 28 

praça em cada bairro, em cada assentamento, né claro que não e em todas, agente sabe que em todas nesse 29 

momento não vai ser possível , mas conversei com Ana Rita para que aja uma programação pelo menos 30 

para ter um atendimento por bairro que eu tinha feito a indicação, por exemplo da, na sãs sucio da praça 31 

Bruno eles chamam la de Bruno mas na verdade não tem nome ainda né vereador Rogério, pode ser na 32 

prainha, pode ser na dez, em fim na Vó Adelinda que tenha uma por bairro para que esse recurso de lazer 33 

seja descentralizado e a gente sabe que la no parque Eldorado não tem nenhum por exemplo, e é um 34 

grande … de área de lazer, então apenas ali fiz uma relação de alguns bairros, onde se pode ter espaço ou 35 

já com praça  sem equipamento, como por exemplo essa da qui que eu fiz apresentação do projeto  de lei 36 

da São Lourenço do Sul que ela é super bem cuidada , tem um gramado tem goleira tem flores bancos e 37 

não tem playground então efetivamente é só jogar bola que o brinquedo ainda não tem, também tinha 38 

feito ano passado o centro novo da praça da amizade então que seja pelo menos uma contemplada com 39 

brinquedos por bairro , já estaremos atendidos nossos bairros de Eldorado do Sul sendo que alguns temos 40 

dificuldades diárias talvez nos paramos para pensar um pouquinho chegue a essa conclusão, quebrei a 41 

cabeça muito pensando na cidade Verde agente não tem espaço disponível ali né , fiz as indicação das 42 

travessas que tem ali na Verde na parte abaixo ali  na Avenida Lucas mas agente sabe que tem essa 43 

dificuldade na vila da Paz também tem dificuldades na Picada  também tem essa dificuldade, mas a onde 44 

tiver uma área disponível a onde estiver sendo contemplado eu tenho certeza que não só para as crianças 45 
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brincarem mas vai da um pu no visual também do município né se tornando cidade com cara de cidade e 1 

as praças alem de colaborarem com a redução de violência de estar em uma atividade saudável também 2 

ajuda numa situação de estética para o município, uma boa tarde a todos e um bom ano a todos nos com 3 

bastante trabalho para nosso município. A Tribuna esta com o Vereador Gelson Antunes: Da minha 4 

parte também eu quero ressaltar a fala do vereador Rogerio com relação aos eco pontos, nos temos um 5 

problema seríssimo no nosso munícipio que é esse descarte de lixo desordenado, seguidamente a gente 6 

ouve falar que o cidadão, é não tem o capricho que deveria ter com a cidade, mas eu acho que não da para 7 

dizer isso do cidadão uma vez que nos não produzimos espaços adequados que o cidadão precisa para 8 

fazer o seu descarte, infelizmente nos não conseguimos como todos os demais seres viventes, nos seres 9 

humanos viver em harmonia com o meio ambiente, nos produzimos lixos degradamos o meio ambiente, 10 

então precisamos desenvolver essas politicas para que amenize este desgaste do nosso pobre meio 11 

ambiente que nos estamos empobrecendo, dizer aos senhores já falei em uma reunião que tive aos 12 

vereadores ali que tivemos, de um grave erro que eu tive aqui no dia dezenove de dezembro que foi 13 

expressar aqui minha gratidão aos senhores pela confiança que me depositarão em mim, e faço hoje 14 

novamente aqui em publico para que fique registrado minha gratidão a todos os senhores, é por terem 15 

confiado nessa nobre tarefa de a gente estar na frente nesse ano dessa casa legislativa, dizer aos senhores 16 

que estamos aqui com muita humildade queremos trabalhar para que esta casa tenha toda estabilidade de 17 

produzir aqui bons projetos para nossa comunidade e também da o amparo que o nosso executivo precisa 18 

desta casa para continuar fazendo, o governo que vem fazendo, podemos estar aqui hoje com orgulho em 19 

dizendo que temos um governo que olha realmente para o futuro da cidade que olha para o nosso 20 

munícipio com bons olhos , estamos vendo muitas obras e perspectivas maiores ainda ne, então dizer aos 21 

senhores que estamos aqui para que esta casa trabalhe com serenidade tranquilidade e harmonia com o 22 

executivo, desejar a todos os senhores um excelente ano que dois mil e dezoito agradecendo a Deus por 23 

essa oportunidade. A Tribuna esta com o Vereadora Daiane Gonçalves: O vereador Rogério me fez 24 

um alerta, então vou me reedificar minha informação, a secretaria especial de governo ela não foi 25 

somente extinta ela só tá desativada no momento, mas igual a coordenadoria poderia ser ligado como nos 26 

outros municípios ao gabinete do prefeito ainda assim a gente fez uma execução pela secretaria da 27 

assistência social. A palavra esta com o Presidente Gelson Antunes: Quero a agradecer a presença de 28 

todos. Neste momento as quinze horas e trinta e seis minutos dou por encerrada a sessão plenária do dia 29 

seis de fevereiro de dois mil dezoito. 30 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 31 

 32 

 33 

 34 

      ____________________________                            ___________________________________ 35 
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