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Aos vinte e sete 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. . 12 

Chamada Nominal. A palavra está com o Presidente Gelson Antunes: Bom dia senhores, havendo 13 

quórum regimental, vamos dar inicio a sessão ordinária de vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito, 14 

quando são as catorze horas.  Versículo bíblico. Leitura das Correspondências. INDICAÇÕES COM 15 

ENTRADA: Indicação 30/2018 Vereador Chico Colono – PMDB: Viabilizar vistoria em todos os 16 

postes de madeira, caso haja necessidade fazer a substituição imediatamente por postes de concreto, para 17 

prevenir acidentes e interrupção de energia. Indicação 31/2018 Vereador Chico Colono – PMDB: Seja 18 

feito a  instalação  de   redutores    de   velocidade (Quebra-molas) na Avenida Dique. Indicação 32/2018 19 

Vereador Fabiano Pires – PMDB: dispõe sobre a distribuição gratuita de kits material escolar e 20 

uniformes aos estudantes.  Indicação 33/2018 Vereador Fabiano Pires – PMDB: dispõe sobre a criação 21 

e implantação do programa ótica popular em  eldorado do sul. Indicação 34/2018 Vereador Daiane 22 

Gonçalves - PDT: Que seja roçado o acostamento da Avenida Martinho Poeta e acessos à BR 116 no 23 

bairro Picada e estudada viabilidade de colocação de rejeito de asfalto. Indicação 35/2018 Vereador 24 

Daiane Gonçalves - PDT:. Que seja alterado o art. 1º da Lei nº 4.582 de 25 de Outubro de 2017. 25 

Indicação 36/2018 Vereador Rogerio Munhoz - PSB: Solicita ao executivo Municipal, através da 26 

secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, providências referentes ao trânsito em frente ao pronto 27 

atendimento 24 hs. Indicação 37/2018 Vereador Delmar Nunes – PDT: Que o Executivo Municipal, 28 

através da Secretaria da Saúde, firme convênio para exames laboratoriais, com laboratórios do Município 29 

de Arroio dos Ratos. Indicação 38/2018 Vereador Juliano Soares - PT: Construção do recuo de calçada 30 

e abrigo nos pontos de táxi. Indicação 39/2018 Vereador Juliano Soares - PT: Encanamento e 31 

pavimentação do valão da rua Assis Brasil no Bairro Sol nascente. Indicação 40/2018 Vereador João 32 

Cardoso - PT: Indica ao Poder Executivo Municipal que seja feita a pavimentação asfáltica nos acessos 33 

do Beco do Botafogo. Indicação 41/2018 Vereador João Cardoso – PT: Indica ao Poder Executivo 34 

Municipal que seja feita a pavimentação asfáltica nos acessos do Beco do Beto. Indicação 42/2018 35 

Vereador Gelson Antunes - PDT: Solicito a Secretaria competente que realize a continuação da calçada 36 

instalada em frente à UBS Loteamento. Indicação 43/2018 Vereador Vidal Amaral - PMDB:. Que as 37 

secretarias competentes implantem projetos de proteção e combate a incêndio em todas as escolas do 38 

município. Indicação 44/2018 Vereador Vidal Amaral - PMDB: Que através da secretaria competente 39 

elabore estudos para a revitalização e manutenção da Praça do bairro Sol Nascente localizada a beira do 40 

rio. Incluindo piso para a pratica de Skate. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO COM ENTRADA: 41 

Projeto de Lei 027/2018: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar a quantia de R$ 5.300,00 (cinco 42 

mil e trezentos reais) à Associação de Canoagem Ecologica e Cultura de Eldorado do Sul, e da outras 43 

providências.” Presidente Gelson Antunes: Este projeto baixa as comissões. Projeto de Lei 029/2018: 44 

“Altera a Lei Municipal nº 4.509, de 12 de junho de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-45 
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2021, a Lei Municipal nº  4.561, de 21 de setembro de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a 1 

elaboração da Lei orçamentárias de 2018 e a Lei Municipal nº 4.600, de 16 de novembro de 2017, que 2 

estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício financeiro de 2018 – Lei Orçamentária 3 

Anual 2018.”  EXPLICAÇÔES PESSOAIS:A palavra está com Vereador Francisco Alexandre 4 

Morfan: Apenas quero pedir um minuto Presidente só pra mim me espressar aqui, para que fique gravado 5 

que o nosso secretário do estado do Rio Grande do Sul da fazenda fez a liberação dos recursos pra saúde 6 

de dois mil e quinze, dois mil e dezesseis e dois mil e dezesete será liberado hoje pra Eldorado do Sul um 7 

total de duzentos e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais essa é a boa noticia, isso ai presidente. A 8 

palavra esta com o Vereador Rogério Munhoz: Eu gostaria de fazer um agradecimento, eu não vou 9 

usar a tribuna hoje ate usei semana passada mas hoje eu não preparei nenhum assunto, mas eu gostaria de 10 

destacar uma situação que eu passei essa semana eu precisei de ajuda da secretaria de saúde e eu não 11 

poderia deixar de relatar que era uma questão de vida ou morte que acabou ocasionando em morte né 12 

infelizmente né, mas um amigo conhecido da sans souci , teve mal, em fim passou mal, e como ele teve 13 

um problema de anemia profunda e tal, estava fazendo transfusão de sangue, ele foi para guaiba, no 14 

pronto atendimento em guaiba, chegando la perceberam que era uma ameaça de enfarto, e pediram a 15 

transferência dele, alias conseguiram leito na puc em Porto Alegre, mas tinha que ser na OTI móvel, 16 

avançada que chamam né, que só a suma tem né, nos não temos aqui né, ai não tinham como transportar 17 

enfim, eu peguei, a família me acionou, e eu estava no ônibus, estava saindo da sans souci, quando eu 18 

liguei para o Itamar eu estava no posto de gasolina da sans souci, … que eu pedi para ele ir ao posto, mas 19 

mesmo assim eu passei um whatsap para secretaria, e ela, eu passei a situação com urgência né, a 20 

relevância do assunto né, pela questão de vida ou morte e quando eu cheguei na praça pinheiro machado 21 

em porto alegre eu anda fez questão de ver onde eu estava, a secretaria me retornou … já tinha ligado 22 

para a samu em fim que já tinha resolvido os problemas, então eu quero aqui destacar e parabenizar a 23 

secretaria porque muitas vezes a gente critica, muitas vezes a gente fala, e quando a gente faz uma critica 24 

não e uma critica destrutiva mas sim construtiva ne , que a gente quer o melhor para nossa sociedade ne, e 25 

a secretaria de pronto me atendeu e já disse to ligando já para samu, e to tentando resolver, e quando eu 26 

cheguei na praça da pinheiro machado dentro do ônibus, e tudo isso no ônibus ne, e já resolveu o 27 

problema ne, liguei para a esposa dele e ela disse ó já me chamaram aqui e … já esta sendo transferido, 28 

nesse mesmo instante deu um infarto fatal, e não consegui o nem ser transferido ne, infelizmente mas não 29 

foi por culpa da secretaria mas por fim ne, em tao eu queria a qui deixar gostaria que passasse na ata isso, 30 

eu acho que a gente temos que elogiar quando a mérito né, ela foi muito ágio, muito prestativa, e é isso 31 

que a gente precisa, servidores públicos depende-te se e CC ou … que preste o serviço quando a 32 

necessidade é urgente ne que e o caso da saúde, quando a questão e de vida ou morte então eu queria 33 

deixar destacado isso, estou falando ate meio improviso, não tinha preparado mas como … eu lembrei 34 

desse fato e eu não deixar passar em branco, atitude muito boa a dela, já comprimentei ela já , 35 

comprimentei pessoalmente ela, agradeci muito, inclusive a família, mandou eu agradeci a ela, mas 36 

infelizmente não foi possível salvar a vida, mas ela foi muito prestativa e foi fantástica, na solução desse 37 

problema, então quero aqui deixar registrado a minha gratidão a rapidez da prestação desse serviço que 38 

nos concedeu, nos atendeu a nossa demanda, obrigada A palavra esta com o vereador João Cardoso: 39 

Colegas vereadores comunidade que se faz presente praticamente umas duas as três pessoas más que pela 40 

continuidade de vezes  que participam aqui terá dos assuntos dessa casa quero aqui salientar da 41 

organização que aqui teve no final de semana do campeonato de Sesc  foi muito bom e que agora segue 42 

uma representatividade dos campeões do Futevôlei  e também do futebol de areia lá do vôlei em torres 43 

agora o próximo final de semana isso e muito bom para o nosso município que ira alguém também 44 

representar o nosso município lá que nosso secretario dunga não esta aqui mas quero fazer o 45 
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agradecimento na secretaria de transporte de que é um pedido de muito anos que somos a parada do 1 

ônibus na BR sentindo Guaíba City e também lá em Charqueadas pessoal que vem mais de longe ficava 2 

ao relento tanto da chuva tanto também do sol e os dois lugares a semana passada receberam as paradas 3 

novas em condições das pessoas vão viajar e chegam de viagem muitas vezes quando esta chovendo pra 4 

esperar um carro vem ate ali esperar o ônibus isso muito bom pro nosso município também uma outra 5 

questão desenrolando pro começo de março que esta se desenrolando e tem muito a dizer na pessoa do 6 

nosso prefeito de todo o empenho sobre a patrulha agrícola conseguindo na época o governo Dilma e veio 7 

para o governo federal a questão do Incra e do comando do STR foi na época quatorze patrulha uma para 8 

porto alegre que a gente ficou muito tempo correndo atrás e não conseguindo depois o governo aqui não 9 

assinava o termo de parceria e o ano passado a gente passou o ano correndo e lutar para vir para cá teve 10 

aquele problema em São Francisco de Assis por uma questão obvia de uma questão urgência de uma 11 

questão urbana né e nos acabamos ficando sem de novo e somente no  final do ano a gente conseguiu com 12 

que as maquinas viessem para o pátio da prefeitura então passou por aqui os projetos passou as 13 

contratações e enfim nesse final de semana a gente com as pessoas responsável e com a coordenação já 14 

visitamos as estradas de sinais as estradas municipais as estradas de lavoura que estão prestes a receber 15 

então uma das maiores coletas do município de arroz em bora os preços não estejam bom e que nessa 16 

semana já começa a coleta no município do arroz vai vir e vai começar já pra ajudar que o caminhão entra 17 

lá dentro da lavoura e consiga a tirar com menos custo de produção essas maquinas então gostaria de 18 

agradecer a parceria que o prefeito desempenhou para fazer que as maquinas viessem para o nosso 19 

município e também  puxar  do bolso a questão dos operador a manutenção e a questão do óleo diesel  20 

para dar esse reforço tanto a questão de arrumar as estradas publicas como também as de lavouras que sai 21 

a produção do município principalmente dos assentamentos é os estamos empenhado junto com o 22 

vereador Juliano no primeiro mandato também estive muito bem empenhado  na questão de trazer um 23 

pouco mais de estrutura para o nosso município embora o nosso município tem uma boa receita mas 24 

também  tem muitas dificuldades muita eficiência como na estrutura quando na infraestrutura se você 25 

olhar a prefeitura tem que contratar maquinário e não tem o suficiente de contratar xis de pessoas que não 26 

tem contração não tem concurso então concurso e um gasto direto então tem toda a questão de uma 27 

atenção maior de todos quem tem sempre as ligações com os deputados federais a gente faz o máximo de 28 

esforço para fazer que quem vota no município também traga as suas emendas pra cá é essa semana ai e 29 

hoje vai ser mais um dia que a gente vai tentar com as pessoas ligadas com os deputados federais pra 30 

gente poder conseguir trazer mais uma verba pra saúde onde e pra infra estrutura do posto central então a 31 

gente tá bastante traz disso pra fazer com que as questões como material de consumo e outras questões 32 

que a emenda permite que seja uma coisa que chegue direto as coisas que precise que muitas vezes as 33 

pessoas procuram em bora o Rogerio falou tendo vontade se disponibiliza ter responsabilidade atrás são 34 

muitas coisas á sobre o comando do posto ate por ter muitas questões que não de mandam e que não são 35 

responsabilidade nenhuma de ter como o município arcar com estes custos são responsabilidade do estado 36 

do governo federal então tem um certo limite e quando a gente consegui ultrapassar esse limite e as 37 

pessoas do município e né eu sito algumas questões né a vacina da febre amarela hoje ao meio dia eu 38 

escutava nos jornais e saiu na televisão de que o estado do rio grande do sul não tem a insulina para as 39 

pessoas ter a diabete entendeu isso e muito grave pessoa que não tem poder aquisitivo né é preciso da 40 

insulina e não tem insulina no estado do rio grande do sul então o trabalho executado como em eldorado 41 

nas emendas tenho responsabilidade querendo fazer alguns programas que tenha na secretaria de saúde 42 

que consiga fazer e ir direto para quem precisa você fica criando grandes que é precisa também e as 43 

pessoas estão desassistidas por falta de dinheiro e falta de programa e é oque vai começar acontecer daqui 44 

pra frente pela aquela projeto de lei e que cortara os gastos públicos por vinte anos a educação a saúde os 45 
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serviços públicos mais precárias das necessidade do povo que não tem dinheiro isso que tá acontecendo 1 

de diminuir o dinheiro pra educação e outras questões e que bom que o governo depositou duzentos e 2 

cinco mil mas ele não depositou tudo o montante e bem maior segundo a juliana mas já é um avanço 3 

então já e um avanço em quanto a isso. Aparte - a palavra esta com o Vereador Rogerio Munhoz: As 4 

verbas são do município de três anos atrás que o município já pagou e já saiu dos cofres do município e 5 

agora que esta retornando a recém...A palavra volta para o Vereador João Cardoso: Eu não pode estar 6 

presente no dia mas o nosso município pula de cento e dois pra cento e seis mil então tem uma gordurinha 7 

pra gastar se tu não tem essa gordurinha pra gastar qualquer meia dúzia de centavos faz falta então nós 8 

não  estamos na beira da falência é estamos evoluindo era isso que queria dizer e também  já salientar que 9 

tenho uma reunião com o escritório do deputado agora as quatro horas e gostaria de sair um pouquinho 10 

antes pra discutir algumas emendas amanha hoje dia vinte seis dia vinte oito dia vinte nove e o ultimo 11 

prazo então quem a inda não dos deputados tem que fazer isso pra conseguir com emenda pra chegar 12 

antes da metade do meio do ano e mais que o ano passado e pra saúde .Aparte – A palavra esta com o 13 

Vereador Juliano soares: Vereador tigre posso  primeira mente parabenizar o executivo municipal em 14 

relação aos contratos com esse convenio das maquinas né mas se que isso ai venho acompanhando já a 15 

um bom tempo faz um tempo que vem correndo essa maquinas que vem pra eldorado do sul e ajude a 16 

melhorar essas estradas que são um gargalo nosso e ajudar a fazer o escoamento dentro do que e plantado 17 

dentro da nossa cidade pra somar em relação hoje de manha agente teve uma reunião por isso faltei na 18 

reunião das comissões e finalizou mais uma emenda pra saúde pro custeio pra gente fazer aquela proposta 19 

que e estima desde o ano passado que seria nós juntar as emendas dos deputados todos ali pra gente poder 20 

melhorar ou reformar o posto central né ate na época pedi autorização pra ti que era líder de bancada né 21 

vereador tigre né a gente fechou as outras duas ainda falta uma do deputado pimenta sinalizar  que vai 22 

mandar ou não então a gente tá fazendo um esforço pra por e trazer o recurso com o pimenta espera ai ate 23 

amanha ou sexta não me lembro bem o dia para nós trazer recurso né oriundo de emenda depois disso nós 24 

vamos ter mais prazo dai só o ano que vem então  obrigado .A palavra volta para o Vereador João 25 

Cardoso: Agradeço muito obrigado. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: Queremos 26 

também registrar a presença do secretario de transporte que chegou agora Dunga, seja bem vindo ... esta 27 

fazendo um excelente trabalho, dizer aos senhores que ouvindo essas boas noticias nos tras muito 28 

entusiasmo de fazer parte desse governo de Eldorado do Sul, em meio de tantas ... tantos dês casos que se 29 

ver por ai a fora, e foi muito comentado por ai sobre a saúde publica em nosso município, nos saímos de 30 

Eldorado e nos vimos um des caso imenso nos hospitais a população clamando por socorro, e ninguém 31 

dando ouvido, quando a gente ouve a historia do vereador Rogerio, quando a gente ouve outras historias, 32 

da atenção que e dada ao cidadão, isso como dizia um vereador que passou por essa casa, é, nos emociona 33 

porque e o respeito com o cidadão respeito com o contribuinte, nos estamos por um grande período em 34 

Eldorado do Sul, a onde temos uma gestão comprometida com bem estar social, temos uma gestão 35 

comprometida com o desenvolvimento do nosso município em todos os sentidos, nos vemos por onde 36 

andamos, cada secretario procurando cumprindo da melhor forma possível as suas funções do executivo 37 

cada secretario se doando ao máximo, muitos deles eu vi que tiraram férias, e voltaram no meio das férias 38 

porque querem ver o desenvolvimento de Eldorado do Sul, é, outros desenvolvendo políticos que ate 39 

então, não se tinha conseguido fazendo espichando os recursos, temos vistos que os recursos estão sendo 40 

geridos com muitas responsabilidades, com muita clareza com muita transparência, tem sido feita essa 41 

gestão, então deixo aqui manifestado meu orgulho, de fazer parte desse governo, minha gratidão a todos 42 

os senhores que como vereador dao a sustentabilidade por executivo, votando de forma coerente toda 43 

liberdade mas, também incentivando, hoje pela manha ainda conversando com o prefeito, e é tão bom 44 

quando a gente ver a satisfação é entre os poderes, em bora seja autônomo, mas quando a esse harmonia, 45 
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quando todos puxam para o mesmo lado, quando não tem um puxando para tras, quando as vaidades 1 

pessoais vao deixando de lado, e é priorizado o bem estar da comunidade, nos vemos oque estamos vendo 2 

em Eldorado do Sul,  Eldorado em meio a tantas mas noticias que nos temos por ai a fora, nos hoje temos 3 

aqui, estamos aqui como vereador motivados, vereador Vidal porque temos boas noticias temos empenho, 4 

temos trabalho, tenho visto é a louvável atitude  de cada vereador recorrendo a seus deputados, e 5 

buscando apoio buscando as emendas, buscando as participação deles aqui acho que isso .. então muito 6 

louvável, então dentro da quilo que a gente pode estar podendo contribuir ficamos muitos satisfeito com 7 

isso, então senhores, é so nos resta agradecer a Deus por ter , por estar iluminando a nossa gestão em 8 

meio a crise do limao nos temos fazendo a limonada. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO PARA 9 

VOTAÇÃO:  A Palavra está com a Vereadora Daiane Gonçalves: Solicito a inclusão para votação do 10 

projeto hoje, que foi lido o 027 que se refere a doação para ACECEL, devido ao prazo que eles tem pra 11 

este evento que vai acontecer no final do mês de março.A Palavra está com o Presidente Gelson 12 

Antunes: Coloco o pedido da vereadora Daiane Gonçalves em discussão. A Palavra está com o 13 

Vereador João Cardoso: eu não sei se lendo o projeto esta, mas o que foi falado esqui me metendo um 14 

pouco que aquilo que a prefeitura colocar em infra estrutura teria que também estar no projeto, 15 

exatamente, mas se o prefeito não colocou neste projeto pra mim não tem problema eu aprovo, o que eu 16 

falei e o meu entendimento é que é uma estrutura queira queira ou não que tem um certo valor mais tudo 17 

bem, é que se nós emenda não saberemos ao certo o que será posto la, mas tem tempo ainda também acho 18 

que aprovamos este projeto e se o executivo ver necessidade de dizer aquilo que vai colocar além deste 19 

valor que é estrutura por exemplo de cadeiras de som e outras questões traz um outro projeto depois, pra 20 

mim não tem problema, quero mais enterra o negocio, vota hoje. A Palavra está com o Vereador 21 

Francisco Alexandre Morfan: Eu penso o seguinte, o projeto se é oito e trezentos nós temos que vota do 22 

jeito que ta, oito e trezentos é o que o município vai disponibiliza o que fica por fora, o que negociar por 23 

fora no privado. A Palavra está com o Vereador Rogerio Munhoz: é que a negociação com o prefeito 24 

foi assim era cinco e trezentos, ai foi negociado oito e trezentos mas ai ia contar o que era contrapartida 25 

do município e o que que seria responsabilidade da ACECEL eles estão deixando aberto na Verdade, não 26 

sei se teria e ele vai pode usar recurso dentro do, ate coloquei pra doutora que colocasse a questão da 27 

arbitragem por que se não investisse tudo na estrutura teria que investir na arbitragem que é cara também 28 

ne então eu disse coloca a arbitragem junto, ele tem que ser a flexibilidade de investir se o dinheiro, eu 29 

acho que esta legal, acho que da fica dentro da estrutura  dentro do que pode investir em qualquer parte. A 30 

Palavra está com o Presidente Gelson Antunes: e as questões em que cabe o município ceder como 31 

cadeira, ambulância, aterro são questões básicas que o munícipio cede em todos os eventos e eu acho que 32 

isso não teria por que também alterar o corpo da lei, desde que a gente tem, o executivo é parceiro de 33 

todos os eventos quase que acontece no município o prefeito ate se sugeriu que se colocasse no corpo da 34 

lei, mas acho que não é necessário, vocês concordam? não tendo mais ninguém pra discutir o pedido da 35 

vereadora Daiane, coloco em votação o pedido para inclusão na ordem do dia, o pedido da vereadora 36 

Daiane foi aprovado, SUSPENDO A SESSÃO para Reunião extraordinária das Comissões. A Palavra 37 

retorna ao Presidente Gelson Antunes: Quando são quinze horas e um minuto  REABRO A SESSÃO 38 

para votação dos projetos. Projeto de Lei 023, este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os 39 

pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão. 40 

Não tendo ninguém para discutir, coloco o projeto em votação, A palavra está com Vereador Rogério 41 

Munhoz: Essa aqui é uma alteração orçamentária pra SMEC, eu estava lendo aqui agora a esposição de 42 

motivos, SIMEC Sistema Integrado Monitoramento Execução e Controle, é um portal operacional do 43 

MEC que trata o monitoramento das propostas e recursos online do governo federal interessante isso ai 44 

né, Aparte Vereadora Daiane Gonçalves: Eu conversei com o a secretária eles vão dar uma assistencia 45 
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permanente durante o periodo de um ano e treinamento pra pessoas que vão acessar o portal desse curso, 1 

inclusive agente tem ceminários mensais de formação continuada dos educadores e vai ser dado um 2 

treinamento pra todos os educadores da rede primeiramente e depois essa assistencia mensal. A palavra 3 

volta Vereador Rogério: E o valor eu não achei alto, por isso eu perguntei se era monitoramento por 4 

trinta e seis mil ficou meio barato né, treinamento e sistema online.A palavra esta com Presidente 5 

Gelson Antunes: os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Projeto Aprovado por 6 

unanimidade. Projeto de Lei 025, , este projeto tem o parecer jurídico favorável, tem os pareceres das 7 

comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em discussão. Não tendo 8 

ninguém para discutir, coloco o projeto em votação, A palavra está com o Vereador Rogério Munhoz: 9 

De manhã eu coloquei a minha preocupação com questão da água, isso é uma parceria, em termos de 10 

cooperação com a Ascopel, que faz a regulação da água no Parque Eldorado, que é um fornecimento de 11 

água que sabemos que não é uma água tratada dos devidos como deveria ser, mas infelizmente pela falta 12 

de água na Corsan, que ontem na sessão, aliás nas metas fiscais de ontem na Audiência Pública e o 13 

Gerente da Corsan nos colocou que eles estão começando a rede já pela Mariana Pimentel, por aquela 14 

região, que vinha por aquele lado, que ontem ele falou, então provavelmente deve alcançar o otavio 15 

dentro de breve, vamos dizer assim, não sei qual é a breviedade da Corsan, claro que o projeto precisa 16 

fornecer água, mas não é uma água tratada, até por conta de crianças, temos bastante crianças no Parque 17 

Eldorado, assim percebe o quanto é carente o processo da água, nesse alcance da (…) da água que nós 18 

temos no Parque Eldorado, então só uma constatação.A palavra esta com a Vereadora Daiane 19 

Gonçalves: Lembrando que esses postos todos tem um acompanhamento da vigilância né, inclusive até o 20 

nosso (...) foi fechado por questão de estar imprópria, então principalmente esse que tem um fornecimento 21 

pras escolas eles fazem um acompanhamento constante dessa agua, da qualidade dessa agua.  A palavra 22 

está com o Vereador Juliano Soares: eu ia falar isso, na verdade cada período tem a análise da água, e é 23 

antigo esses dois pontos de união, embora a água esteja vindo de Ratos para o Parque Eldorado, e já esteja 24 

bem avançado inclusive com caixa d'água, esses postos ainda são importantes, então ajuda no custo dos 25 

(…) é importante, não tem que deixar de fazer nada, enquanto não chegar em toda a etapa, embora que eu 26 

não me lembre, quando esteve em 2014, na intenção a gente fez o levantamento de toda aquela área ali, os 27 

levantamentos de cota topografico, tudo para ser colocado água tratada, até esses dias eu vi uma 28 

reportagem que me deixou preocupado, que aquele esgoto sanitário do presídio estava sendo jogado do 29 

rio, que tá contaminando horrores, e a nossa água passa por ali, daqui a pouco pode vir a dar um 30 

problema, e a Central de Tratamento do Água do presídio de Arroio dos Ratos é para trezentos e poucos 31 

presos, tem mil e duzentos se eu não me engano lá, está a três ou quatro vezes acima. A palavra esta com 32 

o Presidente Gelson Antunes: A questão do esgoto ali é um desrespeito porque esta sendo jogado esgoto 33 

cru na BR, é  vergonhoso eu sei que já houve algumas ações aqui de Eldorado, houve as ações da 34 

prefeitura de Arroio dos Ratos ate em então não foi tomado nem uma atitude. Eu não sei como alguém 35 

autorizou a abertura deste presidio , se fosse nos ali seria bastante complicado, esta questão da parceria 36 

com a copel  é fundamental , porque o consumo de agua das escolas ali é muito alto e as vezes a 37 

comunidade falta um dinheiro pra pagar e eu sei quantos presidentes das associações correm de porta em 38 

porta pra pegar dez reais de cada um e chega no final não tem, e agora e louvável firmar esta parceria, 39 

duzentos reais e um valor insignificante pra importância ali pra comunidade esses poços de agua , parque 40 

Eldorado precisa urgente de agua. Parque Eldorado precisa urgente de agua . A palavra esta com 41 

Vereador João Cardoso: Quando a gente entrou no primeiro mandato corri muito atrás do projeto lá 42 

andamos em Brasília e não se conseguiu  fazer que a agua jorrasse, que vem lá do rato dentro do parque, 43 

mas é isso a primeira parte vai aonde é feito o projeto então ela estará no parque uma grande parcela no 44 

parque, então é fica abrigando o executivo, os deputado, o governo federal para que também atingisse a 45 
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segunda parte de baixo e que também vá pra onde é feito o levantamento, então não vamos pensar assim 1 

que as vezes a gente quer que tudo se dê logo de uma vez, a gente conhece como é o meio publico e como 2 

funciona ,olha a BR-290 parece que já ia estar duplicada e não, entendeu. É tudo uma averiguação , pra 3 

saber em qual governo tem que ir pra cima, é que nem aquele negocio “não chora, não mama”, agora é 4 

muito importante deste projeto falar porque sabe via a associação os cara se deito e não pagam a tachinha 5 

né, usam e não pagam se deitam e não pagam, e ai quem é o presidente da associação e quem é da direção 6 

depende daquele dinheiro da luz, da manutenção e de outras coisas e quando ela passa na frente do 7 

colégio que o colégio precisa também é mais que obvio o ente publico e a prefeitura tem que dar uma 8 

parte pra ajudar isso não tem como a criança não pode ficar com sede, o colégio tem que ter agua. Há um 9 

acompanhamento da secretaria de saúde, da vigilância sobre a qualidade da agua sabe que tem alguns 10 

probleminhas , mas se não pegar aquela agua, qual agua que tu vai pegar ,então é essa compreensão que 11 

tem que ter , acho que foi feito um levantamento certamente, mas  duzentos “pila” é insignificante o valor 12 

que tem essa agua que tem lá no colégio e na comunidade e não tem outra. Obrigado senhores! A palavra 13 

esta com Presidente Gelson Antunes: : os vereadores que concordarem permaneçam como estão. 14 

Projeto Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 027: , este projeto tem o parecer jurídico favorável, 15 

tem os pareceres das comissões favoráveis, esta apto para ser discutido e votado, o projeto esta em 16 

discussão. A Palavra esta com Vereador Rogerio Munhoz: Na verdade este projeto foi construído, veio 17 

o projeto num valor relativamente baixo e a gente discutiu entre nos vereadores e fomos conversar com o 18 

prefeito, acho que todos abraçaram a ideia deste projeto de aumentar os recursos e flexibilizar esta relação 19 

da organização, porque é um campeonato nacional de canoagem , acho que isso traz uma importância 20 

muito grande  para nosso município, já tem mais de 420(quatrocentos e vinte) pessoas escritas , atletas 21 

escritos para vir pra cá de oito estados do Brasil né, então isso demonstra o tamanho da importância desta 22 

competição e a importância desta divulgação da cidade de Eldorado do Sul no Brasil, então quero 23 

parabenizar os vereadores que se disponibilizaram estar juntos lá no gabinete do prefeito pra gente poder 24 

melhorar este projeto e tentar ajudar o vereador Fabiano vai tentar buscar seus ... junto ao exercito que já 25 

tem conhecimento esta facilidade, enfim. Acho que todo mundo contribuindo conseguimos melhorar a 26 

condição par que a “Cesel” possa fazer esse campeonato brasileiro né, vai ter o pessoal do comitê 27 

olímpico internacional que vai ter índice pro campeonato mundial em Portugal né, ou seja olha a estrutura  28 

que vai vir pro município de Eldorado do Sul né, mais particularmente no bairro Sans Souci onde nos 29 

somos moradores né vereador Fabiano, é mais importante pro município eu acho que divulga muito o 30 

município e isso a prefeitura sendo parceira o nome da prefeitura vai estar junto né, acho que divulga 31 

nosso município, o nosso esporte né , e no nosso esporte que já tem tantos atletas né com nível 32 

internacional , com medalhas e premiações internacionais , não só nacional e internacional então, acho e 33 

acredito eu que este projeto é muito importante pra cidade de Eldorado do sul pela dimensão da estrutura 34 

que vem pro município que vem nesses três dias , vinte e três, vinte e quatro , vinte e cinco de março.Não 35 

tendo ninguém para discutir, coloco o projeto em votação, A palavra está com o Vereador João 36 

Cardoso: Eu quero, não só discutir o projeto, que é de uma grande importância, se tratando de que a 37 

quantidade de gente que vem pra cá, conhecer Eldorado, gastar em Eldorado, divulga, mas eu fiquei, fui 38 

pra lá porque estava ai, acho que é responsabilidade nossa, em qualquer demanda que aparece a gente tem 39 

que ir atrás porque isso beneficia os atletas, a nossa comunidade, enfim divulga, é uma responsabilidade 40 

nossa, mas era de cinco e pouco, e eu tinha praticamente certeza disso, a Prefeitura Municipal como 41 

falado antes vai colocar o que ela tem de estrutura que não precisa, ia colocar até mesmo que estava em 42 

registro de preço, então isso eu calculei na hora lá, claro que depois o prefeito aumentou o valor mas 43 

retira algumas coisas que estão aqui, que vocês podem fazer porque o orçamento de vocês é mais baixo 44 

do que estava lá, então o prefeito tirou algumas coisas, mas o total, e quase vai chegar esse total, ele 45 
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chegaria a treze mil e quinhentos, com cinco mil e mais o que a prefeitura (…), ai o prefeito retirou 1 

algumas questões que o orçamento era mais barato, e colocou dentro dos oito mil, e acaba sendo um 2 

pouco menos, mas se a gente olhar em nível do que é oferecido para as outras entidades para ser as 3 

atividades (…), quase não ele é o dobro do valor, é o dobro do valor, ai eu me pergunto o seguinte, tem, é, 4 

é nacional, entra (...), entra não sei o que, não sei o que, entra só saliva né, essa é a verdade, porque dai a 5 

maioria daqui vem, e se o município não escora, ou não escorar, as pessoas vão vim passar necessidade, e 6 

quem vai ficar mal falado é o município, na quantidade de gente que tá pra vim para cá, essa é a verdade, 7 

então assim a disponibilidade do executivo em colocar praticamente o dobro que tá indo pras entidades, 8 

que é bom, que é uma maravilha e tal, mas quem organiza o negócio, que faz todo o negócio, é o (…), 9 

pelo que eu vi, pelo menos a pergunta que eu fiz lá é isso, então é um troço assim, tá vindo mas e aí, o 10 

município fica (…) tudo, a outra questão que eu acho que a gente (…) e eu reconheco muito, quando as 11 

coisas vão bem, quando se faz, quando se corre atrás, e eu acho que não é só eu que penso assim, esses 12 

dias várias vezes eu vi os vereadores colocando aqui na (…), de que nós temos que ter na secretaria 13 

esporte, lazer, cultura, essas questões, porque hoje eu vi um menino lá na parte da (…), e acabaram de vir 14 

pra cá, e eu acho que na parte de vocês passassem o chapéu, é sobre o torneio do Sesc que teve aqui, e vai 15 

ter apresentação lá em Torres, o município tá colocando ônibus por exemplo, mas e aí, que é o que 16 

acontece com os outros que virão aqui, quanto custa etadia pra cada um em Torres, ainda mais em Torres, 17 

alimentação né, não vai largar os meninos que nem tava ali sozinho, no mínimo tem que ir mais um 18 

acompanhamento da família, de alguém, então isso dobra o valor, então eu acho que assim é (…) que me 19 

falar bah a gente vai a gente que e tal, mas a gente bate no limite financeiro também, então eu acho que, 20 

não sei se, porque por exemplo tudo é responsabilidade da prefeitura tem que desembolsar do bolso, não, 21 

o que eu acho que tem que ter é uma secretaria, mas sim um planejamento dessa secretaria pras 22 

atividades, por exemplo se tu ganhou o campeonato aqui, to indo pra Torres, mas e aí tenho condições, é 23 

um final de semana, no outro já tenho que ir, então essas coisas teria que, não to nem culpando isso tenho 24 

que deixar claro quem está na secretaria, que tem boa vontade, faz um esforço medonho pra fazer as 25 

coisas né, mas ele acaba se carregando de um monte de atividades né, e ele não consegue pensar ao além 26 

do dia né, daquelas atividades (…) pensando daqui seis meses quando subir por exemplo aquele time de 27 

Eldorado do Sul, daqui a pouco pra Torres, daqui a pouco joga em Torres, consegue uma classificação pra 28 

o brasileiro, que nem Eldorado já tem unidos dos outros (…) que tem aqui então, então essas coisas acho 29 

a gente teria que evoluir um pouco, a outra que desde o primeiro mandato eu vejo uma necessidade e 30 

olhando os outros municípios é que a gente tem a Sesel, poderia ter muitas outras assossiações a mais que 31 

vão trabalhar pra questão da cultura, do lazer, do esporte, é que nós moramos em uma cidade que é 32 

rodeada de água né, e que é bonito, e que tem toda uma beleza natural, e que nós não ocupamos isso, 33 

como pra trazer pro turismo, pro esporte e outras questões pra questão financeira (…), nós não temos uma 34 

pousada se quer em Eldorado legalizada, essa é a verdade, entendeu, as pessoas terão que se armazenar 35 

com suas bagagens e dormir nos colégios né, então a nossa estrutura, não to falando de estrutura só da 36 

prefeitura, da receita e tal e da boa vontade que se tem, to falando de que a gente precisa trazer 37 

investimentos pra cá, hotel, pousada, valorizar um pouco mais do que a gente tem aqui, porque se eu sei o 38 

(…) e olhar assim pro que a gente tem aqui, os caras contruir através da mídia, através de um (…), através 39 

de um natal luz, não sei o que, é tudo inventado entendeu, então precisa aprofundar muito Eldorado do 40 

Sul pra que a gente consiga crescer, porque hoje eu, sinceramente, eu vi constrangido os meninos 41 

passando de vereador e secretario de outro lá e escuta tu me dá cem pila para, olha a realidade nossa, olha 42 

isso, e a gente começou a ligar pra todos vocês não conseguem uma pousada lá pros cara é sessenta conto 43 

por cabeça e ai quando vai entendeu, então eu acho que a gente é, longe de tá dizendo que tô culpando a 44 

lei, não mas eu acho que a gente teria que pensar o além, numa secretaria que pense não só na hora do 45 
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evento, mas planeja esse evento, e que talvez tente buscar, e a gente já perdeu muitas oportunidades nisso, 1 

de ter hotel, de ter pousada, incentivar pra que a gente não seja só o corredor no asfalto aqui entendeu, 2 

mas ser também um traidor de investimento, um traidor de questões do turismo e tal de outras questões, 3 

obrigado.A Palavra esta com o Vereador Vidal Amaral: Vou aproveitar, já que o vereador Tigre 4 

explanou essa situação, nessa eliminatória que teve ai, do SESC. Hoje nós já estamos há vários anos já 5 

com o SESC, assumiu esse compromisso com Eldorado, dessa eliminatória aqui no município. O SESC 6 

entra co toda a premiação e dá toda a estrutura e município entra com a parte da estrutura da casa, e o que 7 

acontece que eu vejo: quando a gente vê isso aí, que é um evento, não é um evento pequeno, esse do 8 

SESC, em Torres. Ele aglutina centenas de pessoas, centenas de atletas lá, Torres vira um formigueiro. 9 

Então é uma competição, tu vai representar o município, então, tu colocaste e foi bem colocado, tem que 10 

ver bem os prós e os contras, porque as vezes, é fácil a gente vir trazer uma certa atividade aqui pro 11 

município, pra ser realizada aqui, dai o nosso pessoal se classifica, sem estrutura nenhuma, não tem 12 

estrutura nenhuma, aí eles ficam, Vidal coloca um time lá, vai com um saco nas costas, levando 13 

fardamento, essa é a realidade da história, e dai tu chega lá e bota o teu time pra jogar, a o meu time é da 14 

comunidade do medianeira, e dai tu tem a gurizada boa ali, pessoal do vôlei também, se classificam, no 15 

momento que eles se classificam, Daiane, eles passam a ser solitários, atletas solitários, vou explicar 16 

porquê: porque eles não tem recurso nenhum destinado pra essa eliminatória, pra quem vai representar lá 17 

em Torres, então eu vejo assim, nós estamos aqui com a canoagem, conseguimos um valor pra canoagem, 18 

eu vejo que, na próxima eliminatória do SESC nós já temos que nos programar nisso aí e já deixar 19 

acertado, porque eu acho desumano isso aí, na situação que eles andam, passando o chapéu, fica muito 20 

ruim. Vereadora Daiane, me consegue cem reais? A vereador Vidal e fulano de tal, me consegue 21 

cinquenta, que a gente tá juntando um dinheiro pro poso lá e mais a alimentação, então eu vejo que a 22 

gente quando faz uma competição do nível do SESC. Nós temos condições, hoje existe uma lei que foi 23 

colocada nessa casa pelo vereador João Carlos, que é capitar recurso nas empresas, que incentiva até hoje, 24 

nem o governo passado botou essa lei em vigor e nem o pessoal de agora nem saiba que existe essa lei, 25 

nos temos essa lei. Uma secretaria bem informada bota um captador de recurso ali nas empresas, a 26 

prefeitura ela tem credibilidade, a secretaria, o departamento de esporte tem credibilidade de buscar, pra 27 

terminar com isso, eles tão aí, eles tem até sexta feira, tem uma semana pra se organizar, porque eles não 28 

podem se organizar antes, Rogerio, porque eles não sabem se se classificam ou não, mas no momento que 29 

tu te classificou, domingo tu sai louco, então eles estão assim, chegando em todo mundo, todos vocês eu 30 

acho que já foram abordados e se sensibilizaram com a situação e chegaram junto. Eu vejo que a gente 31 

tem que partir, alguma contrapartida do município, não somente o ônibus, entendeu Daiane, não digo pra 32 

agora que está muito em cima, mas pra o próximo, nós tínhamos que separar um recurso, pelo menos pras 33 

pousadas que tem como depois, pegar e prestar contas, a gente vê juridicamente se tem condições de fazer 34 

isso e buscar esse recurso pra eles, que já vai dar uma grande ajuda. E uma outra coisa que eu queria pedir 35 

pra ti Daiane, que ta envolvida ali com o departamento de esporte da prefeitura, da uma olhada com 36 

carinho, que um ônibus só não da pra eles irem, sinceramente, eu vejo que tem que ir as mulheres no 37 

ônibus, ou coloca dois ônibus, mas um ônibus só, 36 pessoas, 36 lugares, não tem condições, eu creio que 38 

tem que ter dois ônibus, isso a prefeitura tem condições, a gente tem condições de ceder dois ônibus, é só 39 

dar mais uma apertadinha, porque vai, é que nem o Tigre falou, vai um mais, vai com a família, o outro 40 

vai, mas são tudo de eldorado, eles vão lá jogar e incentivar o pessoal, a pegar e trazer alguma coisa pro 41 

município, alguma premiação, então gostaria que tu desse uma olhada com acarinho, nesse sentido, que 42 

tem tempo até sexta feira, pra conseguir mais um ônibus ali pra eles, ta? Muito obrigado. A palavra está 43 

com Vereador Juliano Soares: Eu acho que, na mesma linha que o Vereador Tigre, Vereador Vidal vem 44 

falando acho que sempre isso ai é preocupante mesmo por que tu imagina são custo da estadia e tem mais 45 
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a alimentação eles precisam comer lá, então tem o almoço, dois almoço e uma janta, se eles vierem de 1 

tarde no outro dia, então é caro por que agente vai em qualquer lugarzinho agente gasta ai cem reais pra 2 

jantar pra comer, agora tu imagina a quantidade de pessoas que vão pra lá que estão representando o 3 

nosso municipio né, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, agente tem que pensar em ter 4 

anualmente ali uma verbinha um recurso pra que essas pessoas que vão sair daqui de Eldorado do Sul que 5 

vão representar a nossa cidade que disputaram pau a pau ali essas vagas que elas pelo menos tenham uma 6 

condição minima pra estar lá, não to dizendo que agente tenha que bancar tudo, mais ajudar um 7 

pouquinho acho que é importante acho que a fala do Vidal e do Tigre foi excelente nisso e não é de mais, 8 

vamos ser sinceros, é uma vez por ano, é um evento importante de peso que movimenta a cidade em 9 

relação ai que nos preocupa também o pessoal vai vir, agora agente fez lá o acampar na prainha né, o 10 

esgoto lá ao céu aberto um fedor não dá pra gente comer lá, agente fez um churrasco lá um dia, um cheiro 11 

horrível lá e infelizmente né nada contra né as pessoas também não tão nem ai né, matam bicho jogam lá 12 

no meio do mato, agente foi lá fazer uma limpeza comunitária, tinha quatro, cinco cachorro morto, 13 

garrafa quebrada nem se fala, então fica estranho né agente vai trazer um monte de gente de fora da 14 

cidade então se agente poder dar uma atenção boa assim nesses dias de evento de limpeza urbana de 15 

manutenção da uma olhada ali, daqui a pouco conversar com a Brigada Militar pra tá ali também por que 16 

agente ficou sabendo de uns casos bem estranho ali da prainha, por que a impressão que nos passar pra 17 

essas pessoas que vão vir disputar aqui dentro é a que fica, o pessoal daqui a pouco diz bah foi excelente 18 

lá, que nem agente fez aquele evento aqui municipal da ginastica aqui foi excelente o pessoal foi ali 19 

limpou o ginásio, cortou a grama, pintou, bah todo mundo que saiu dali de dentro falava a mesma fala: 20 

Parabéns foi um baita de um evento pra cidade as pessoas ficaram feliz contente com tudo aquilo acho 21 

que agente tem uma oportunidade boa de mostrar mais uma vez ai que agente pode cediar um evento de 22 

peso na nossa cidade com excelencia né, então se agente poder conversar ai com, cada um aqui tem um 23 

representante dentro de cada secretária né, conversar pra gente tentar organizar, ajudar a organizar esse 24 

evento com força eu tenho certeza que esse sinal que agente vai mostrar pra pessoas que tão vindo aqui 25 

pra Eldorado independente delas tenham recurso ou não é a que fica então se agente poder lá ajudar a 26 

fazer a manutenção da grama a melhoria, todo o equipamento que agente tiver a disposição da 27 

comunidade que vai vir usar seria muito bom, então agradeço vocês ai. A palavra esta com Vereador 28 

Rogério Munhoz: O que o Juliano falou e a gente passou por uma situação dessa inclusive o presidente 29 

botou a equipe dele para fazer a limpeza la no campo la na quadra, porque a grama cresce capim … enfim 30 

ai o presidente trouxe a equipe dele la do centro de recuperação e fizeram um trabalho excelente la, a 31 

gente deu uma mão, ajudou, é mas agora a gente estava falando sobre essa estrutura para esse evento que 32 

é muito maior né, então tem que ter luz né, questão da iluminação que foi muito bem colocado não me 33 

lembro por quem, a questão da limpeza né tem que ser feito né, sem falar na praça que nos estamos 34 

chuliando que vai vim nova , então esses cuidados tem que ter essa parceria entre as secretarias que e um 35 

evento da canoagem mas e … o município esta junto, o município tem que dar toda essa estrutura de 36 

limpeza de pintura de reforma enfim né realmente o que o Juliano colocou sobre a prainha faltou alguma 37 

coisa a mais faltou a melhoria uma tenção de uma e outra secretaria que ela ficasse bonita né, bem mais 38 

aproveitado não tava ruim mas poderia estar melhor, A parte, A palavra esta com o Vereador Juliano 39 

Soares: … não e critica é uma ideia. A palavra volta com Vereador Rogério Munhoz: é uma questão 40 

uma contestação o Juliano eu acho que agora para esse evento nos temos que preparar bem para isso, eu 41 

acho que e importante né o presidente para gente poder mostrar o município, o lado bom do município 42 

que e bonito, que aquele ambiente e bonito, obrigado. A palavra esta com Presidente Gelson Antunes: 43 

Mais alguém ? Eu acho que também ,quero deixar aqui a minha concordância com todas as falas aqui que 44 

foram feitas muitas pertinentes , e eu acho que esta é uma oportunidade que nos estamos tendo, alguém 45 
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considera como gasto, tudo que é investido em educação e esporte é investimento e não gasto , se nos 1 

olharmos em nível dos atletas eu não tenho conhecimento e não posso falar muito de esporte, porque 2 

rapaz não é fácil sempre fui perna de pau, mas a gente vê a garra que a gurizada jogou ali, vê a origem de 3 

cada um deles , a origem dos atletas . Os atletas todos é, não é uma forma de discriminatória de olhar mas 4 

é encarar a realidade são pessoas de baixo poder aquisitivo são pessoas que estão ali tendo a oportunidade 5 

de aparecer em um cenário de se inserir na comunidade de uma forma positiva, eu vi uma torcida tinha 6 

uma galera aqui do delta, torcendo, pedindo já antes de se concretizar a competição , se nos ganharmos 7 

precisamos de ajuda , porque nos não temos recurso pra ir lá, isto eu não posso considerar que seja gasto 8 

isso é investimento. Aparte, A palavra esta com Vereador Vidal Amaral : Todo o time feminino que 9 

ganho é do Delta , então essas mulheres estão desabrigadas sinceramente. A palavra volta para 10 

Presidente Gelson Antunes : Ai o que acontece , vereador  Vidal aquelas mulheres que irão competir e 11 

representar Eldorado do Sul, eu duvido que elas não tenha um esposo ou um filho para ir lá aplaudir elas e 12 

dar um abraço no final da competição, porque vitoriosas elas já são, irão nos representar lá , todo tipo de 13 

ação precisa ser olhada com um olhar diferenciado pra que isto sirva de estímulo e nos levante heróis 14 

através do esporte, através da educação nos venha e fazer que despontem heróis de Eldorado do Sul e isso 15 

nos não temos dificuldade, porque essa menina que vai nos representar através da cesel  é uma menina 16 

que conheceu toda família dela e baixo poder aquisitivo e que ela jamais teria condições , aliais com 17 

absoluta certeza de conhecer os estados e levar a bandeira , dizendo assim levar no peito o nosso nome lá 18 

dizendo eu sou Eldoradense, levantar no pódio como muito ela levantou e agora ela, porque se não fosse 19 

ela lá do fundo do bairro Progresso, se não fosse ela ganhar as competições com a garra e a determinação 20 

que ela se aplicou nos treinos, a disciplina, a forma que ela se abnegou a isso, se não fosse ela nos não 21 

estaríamos no cenário nacional e internacional, esta menina deve ser considerada como uma das heroínas 22 

de Eldorado do Sul, e todo o investimento se nos não temos pousada , é porque ainda não descobrimos 23 

uma vocação turística , estando na orla de um rio rico como estamos , agora chegou pra nos através de 24 

uma heroína esta oportunidade , chegou mas não lembro o nome dela.. A Gabriela, ela é a portadora de 25 

um evento nacional, de um evento de relevância internacional , eu acho que cabe a nos dobrar os pelegos , 26 

já que nos não fomos os principais incentivadores dela, foram seus técnico, seus queridos pais, os seus 27 

professores que plantaram nela um sonho, viu que era capaz de alcançar agora cabe a nos estender a mão, 28 

porque ela tá navegando no rio, ela saiu pra salvar Eldorado do Sul e apontar pros outros jovens lá da vila 29 

se pode ser alguém através do esporte, vamos agora ficar de braços cruzados enquanto a menina nada? Vá 30 

que ela canse, ou vamos atirar uma corda e segurar ela, Vereador Vidal, aquelas mulheres que irão lá 31 

competir, representar Eldorado do sul, eu duvido que elas não tenham esposa, um filho, pra ir lá aplaudir 32 

elas e dar uma abraço no final da competição, porque vitoriosos eles já são, irão nos representar lá. Então 33 

esse tipo de ação precisa ser olhado, com um olhar diferenciado, pra que isso sirva de estimulo, e nós 34 

levante heróis através do esporte, através da educação. Nós venha fazer com que desponte heróis de 35 

Eldorado do Sul, e isso nós não temos dificuldade, porque essa menina que vai nos representar através da 36 

SECEL, é uma menina que eu conheço toda a família dela, de baixo poder aquisitivo, e que ela jamais 37 

teria condições, talvez, alias, talvez não, absoluta certeza, de conhecer os estados que ela já conhece e 38 

levar a bandeira de Eldorado do Sul, dizendo assim, no peito o nosso nome lá, dizendo, sou eldoradense. 39 

Levantar no pódio como muitas vezes ele já levantou, é agora ela, porque se não fosse ela, lá do fundo do 40 

bairro progresso, se não fosse ela ganhar as competições com a garra e a determinação que ela se aplicou, 41 

nos treinos, a disciplina a forma que ela se abnegou a isso, se não fosse ela nós não estaríamos no cenário 42 

nacional e internacional. Essa menina deve ser considerada como uma das heroínas de Eldorado do sul, e 43 

todo o investimento se nós não temos pousada, é porque ainda nós não descobrimos uma vocação 44 

turística, estando na orla de um rio rico, como estamos, agora, chegou pra nos através de uma heroína está 45 
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oportunidade, chegou até nós, eu não lembro o nome dela, Gabriela, chegou através da Gabriela, ela é a 1 

portadora de uma evento nacional, de um evento de relevância internacional, acho que cabe a nós dobrar 2 

os pelegos, já que nós talvez não fomos os principais incentivadores dela, foram seus técnicos, seus pais, 3 

foram seus professores que plantaram nela um sonho e ela viu que era capaz de alcançar, agora cabe a nós 4 

estender nossa mão, porque ela tá navegando no rio, ela saiu pra salvar Eldorado do Sul e apontar pra os 5 

outros jovens de que se pode ser alguém atraves do esporte, vamos agora ficar de braços cruzados 6 

enquanto a menina nada e vai que ela cansa ou vamos atirar uma corda e vamos segurar ela lá. Senhores, 7 

está em votação o projeto, os que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores 8 

o projeto de numero vinte e sete, muito obrigado a todos, agora são quinze horas e trinta e quatro minutos 9 

. Senhores esta em votação o projeto os que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos 10 

vereadores este projeto vinte e sete, muito obrigado a todos, são quinze e trinca e quatro minutos e dou 11 

por encerrado a sessão ordinária do dia. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12 
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